
   
 

   
 

Kommunalt foreldreutvalg 17.02.22 
Tilstede: Jasnad Antonsen (Børsa barnehage), Gunn Anita (Jåra/råbyda oppvekstsenter bhg og skole) 
Bjørn Ronny Rachløw (Buvik skole), Beate Meistad (Børsa skole), Katrin Sundseth (Venn barnehage), 
Simon Eggen (Skaun ungdomsskole), Ann Kristin Øiaas (Skaun ungdomsskole), Sturla Haugum (Viggja 
bhg) og …??? (Buvik skole) 

Fravær: representant fra Oterhaugen og Ilhaugen barnehage 

 

1. Møtestart 19:00 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte  

• Ikke kommet noen innsigelser inn i forhold til sist møtereferat.  

 

3. KFU Skaun sine vedtekter  
• Alle skolekretsene er representert og det er ikke kommet inn noen 

tilbakemeldinger etter at vedtektene er sendt ut. Vedtektene blir herved 
godkjent.  

  

4. 17.mai i kommunen, Børsa skole ved Beate 
• FAU ved Børsa skole har diskutert 17.-mai-arrangementet i Børsa flere ganger 

de senere årene. Planlegging og gjennomføring av 17. mai berører også de 
andre skolene i kommunen, og vi vil med dette derfor bringe denne saken inn 
for det kommunale FAU.  

• Dagens praksis for 17. mai-arrangement i Børsa er at kommunen først 
henvender seg til skolen. Deretter blir FAU forespurt om å stå for 
arrangementet. Tradisjonelt er det 5. trinn og deres foreldre som står for alt 
det praktiske i forberedelser og gjennomføring av alt fra underholdning, leker, 
kakesalg, sikkerhet ved toget (varsling av politiet), utarbeide og distribuere 
program mm. Slik vi forstår det, har denne løsningen vært gjeldende i hvert 
fall siden 90-tallet, og ble opprettet for å kompensere for at leirskole i 7. 
klasse ikke ble dekket av skolen/kommunen.  

• FAU ved Børsa skole mener at denne praksisen ikke er tilpasset dagens 
situasjon. Nå er skolen betydelig større, det er mange flere elever, betydelig 
flere besøkende/deltakere på arrangementet. Behovet for dugnadsinnsats er 
dermed større, samtidig som behovet for inntekt fra dugnaden ikke lenger er 
tilstede slik som da dette skulle inngå i finansiering av leirskole. Vi ønsker en 
kommunal diskusjon om 17. maiarrangementene, for å finne en mer 
hensiktsmessig arrangementsform fremover. Vi vil poengtere noen momenter 
som taler for å gjøre noen endringer ordningen, og vi vil foreslå noen 
alternative løsninger som vi ønsker at det kommunale FAU setter på 
agendaen. 



   
 

   
 

• Vi ønsker å komme med dette nå, for å gi kommunen og andre berørte mulighet til å 
forberede seg i god tid før 17.mai i 2023.  

• Når arrangøransvaret for et så stort arrangement som det nå er blitt går på omgang 
på 5. trinn, så vil det hvert eneste år være mange nye arrangører, slik at man på 
mange måter må tråkke opp løypa på nytt hvert eneste år. Noen foreldre som ikke 
har vært med på arrangementet før, ser på det som en nesten uoverkommelig 
oppgave. Siden arrangementet er blitt så stort som det er, så er det forventet at 
begge foreldre på trinnet stiller opp store deler av dagen, noe som kan være 
vanskelig for de familiene som har flere barn, og yngre barn, som trenger foreldrene 
sine den dagen. Det er ikke alle som har besteforeldre eller andre som kan stille opp 
den dagen.  

• Foreldrenes motivasjon for å sørge for et så omfattende og krevende arrangement 
blir heller ikke så stor når trinnet egentlig ikke trenger de store inntektene som 
arrangementet normalt kan gi. Dessuten er det veldig store forskjeller i inntekter fra 
år til år, for eksempel vil det ved dårlig vær bli betydelig mindre inntekter enn ved 
godt vær. Det er ikke rimelig at det i så stor grad som i dag påvirker størrelsen på 
klassekassa til det aktuelle trinnet etter at arrangementet er gjennomført. Det har 
vært eksempler på at trinn med store inntekter fra 17. mai har hatt utfordringer med 
å få brukt opp pengene før de avslutter barneskolen. Det er foreldre som mener det 
er urimelig at en skal gjøre en stor innsats før og under 17. mai bare fordi at elevene 
på trinnet skal kunne gå “gratis” på kino, teater, pizzarestaurant, kjøre buss til skidag, 
besøke Rush, klatrepark eller tilsvarende i 6. og 7. trinn. Samtidig er det også mange 
som mener at dette er en fin muligheten for skoletrinnet å tjene litt penger for at 
elevene får noen aktiviteter på barneskolen som de ellers kanskje ikke ville ha fått 
deltatt på. 

•  Mulige løsninger: Vi er overbevist om at det er andre foreninger og lag i bygda vår 
og ellers i kommunen som både trenger inntektene mer, og kanskje også kan stille 
med litt større kontinuitet i “mannskapet”, slik at det blir enklere for de som skal 
drive dugnaden, og det blir mindre problematisk dersom inntektene varierer mye fra 
år til år. Ved å involvere flere lag og foreninger i dugnaden på 17. mai, kan 
dugnadsinntektene fordeles på en bedre måte. Ved å dele opp ansvaret for ulike ting 
som skjer 17. mai på flere klassetrinn, ev. at det er 3. og/eller 4. trinn som står for de 
inntektsbringende delene, mens 5. trinn tar seg av underholdningen, vil kunne 
fordele både arbeidsmengden i dugnaden bedre, samtidig som elevene får bedre 
mulighet til å bruke opp overskuddet gjennom de resterende årene de går på 
barneskolen.  

• Det er ikke sikkert at det vil være hensiktsmessig å gi arrangementet til én forening 
eller ett lag i hver skolekrets, kanskje er det heller ikke særlig rettferdig. Det vil heller 
ikke være gunstig å la det gå på omgang mellom foreninger og lag fra år til år. Da kan 
det kanskje være mulig å få til en ordning hvor noen lag samarbeider, og hvor 
inntektene fra arrangementet blir fordelt ut i fra hvilke lag som bidrar med mye eller 
mindre dugnadstid. 

•  Det kunne f.eks ha vært delt mellom de idrettslagene vi har med tilknytning i Børsa 
(Børsa IL, Skaun håndballklubb og Skaun ballklubb), skolekorpset, andre korps eller 
kor, sanitetsforeningen, revylag, 4H, KRIK eller andre; enten i samarbeid eller ved 
fordeling mellom årene. Her er det nok mest naturlig at lag og foreninger med 
tilknytning til de ulike bygdene slipper til. 

• Man kan også vurdere en felles 17.mai-komite for hele Skaun, som har hatt ansvaret 
for alle bygdene og gjennomføringen for hele kommunen. Da kan man samle lag fra 
hele kommunen som ønsker å bidra for å fylle på klubbkassen fra år til år, mens 



   
 

   
 

komiteen består av representanter fra hver bygd som kan være lønnet eller 
kompensert for å holde i trådene og drive dette fremover hvert år.  

• I Børsa er det tradisjon for at elevene på 5. trinn har ansvar for underholdningen. 5. 
trinn kan jo fortsatt delta med program selv om ansvaret for selve arrangementet 
ligger til noen andre. 

Vi vil derfor be om at det kommunale FAU diskuterer saken:  

● vurderer fordeler og ulemper ved en endring i 17.-mai-arrangementene sett fra de ulike kretsene 

● ulike løsninger for gjennomføring 

 ● om det er hensiktsmessig med en sterkere samkjøring på kommunalt nivå  

● om det er ønskelig med lik organisering av 17. mai-arrangementene i alle skolekretser, eller om det 
er mer hensiktsmessig med ulik organisering i skolekretsene, tilpasset lokale forhold 

5. Planleggings dager, ved Venn oppvekstsenter avd. Barnehage  
• foreldre opplever at personalet i barnehagene avspasserer planleggingsdager 

og heller fordeler planleggingdagene på kveld.  
• SVAR: KFAU – tror det er lurt at barnehagene gir foreldre, innblikk i hva 

planleggingdagene brukes til slik at det oppleves mer nytt for oss som 
foreldre.  

 

6. ABSOLUTT, ved Hege Røttereng  - fravær 
7. endring av skoleruta 2021/2022? ingen innsigelser fra KFAU om de dagene tas i 

forbindelse med  

 

 

Neste møte: 02.06.22 19:30- 21:30 

 

Referat skrevet av Beate Meistad  
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