
Referat fra FAU møte 05.10.21
Nr 2/ 2021-2022
Tilstede:
Renathe Fagerbakke - Rektor
Camilla Ølnes - SFO leder 

1. klasse: Marthe Sjøvold Eikås og Aleksander Søraa
2. klasse: Kristine Aga Goksøyr
3. klasse: Ane Bergstad og Vegard Ølnes
4. klasse: Saeunn Halldorsdottir og Einar Ólason
5. klasse: Elisabeth Jørgensen-Seilen
6. klasse: Svein Olav Frimann Nilsen og Kenneth Jonsson
7. klasse: Linda Sandvik og Anna Skjølsvik Dahle

Forfall: 
Kjetil Hansen (5. klasse) og Merethe Tuv (2. klasse)

1. Info fra skolen
Det er nå innkjøpsstopp og ansettelsesstopp. Skolen er pålagt å spare 
70000. Det er satt opp sparing på transport til kirken kr 20 000. Presten vil 
komme til Bjorøy i stedet. Det spares også 30 000 på en ledig lærerstilling.
Det vil bli holdt juleverksted, men enklere enn tidligere. Skolen klarer å nå 
målet uten at det skal være merkbart for elevene.
Det er lagt inn noe sparing på mat og helse, men lagt inn for at det skal bli 
mer bevissthet rundt innkjøp. Elevene skal få laget mat.

Tur til Fjell festning for 5. klasse går som planlagt.

Nasjonale prøver 5 klasse. Alle har fått gjennomført. Ikke fått resultater 
enda. Tilbakemelding fra elevene var at de syntes at det var gøy.

Utviklingssamtaler etter høstferien.

Skolen er nå på grønt nivå, startet opp med TL i friminutt.

Evt. spørsmål fra foreldrene vedrørende dette tas med til neste FAU møte.

2. Gjennomgang årets budsjett:
Gjennomgang av oppsett for budsjett FAU 2021/2022
Satt av 50 kr pr elev til sosiale tiltak på småtrinnet.
Prosjekt lavvo og sti, skrinlagt, midler ligger i budsjett.
Lekeapparat ved bedehuset. Velforeningen arbeider med dette. FAU setter 
opp midler til prosjektet.



17 mai eneste inntekt for budsjettet. Arbeides med ansvar rundt budsjett 
til 17. mai komiteen.
Pengene som 6 klasse har jobbet for må inn på budsjett, får pengene ved 
avslutning i 7. klasse.

Endring av sum til 300 pr elev etter jobbing på 17. mai ble enstemmig 
vedtatt av FAU.

Budsjett godkjent.

3. Refleksvestaksjon: 
Kun behov for en vakt pr dag.
De som går med vest får pepperkake og vakt noterer antall med vest.
Mål: at alle skal bruke refleksvest hver dag.
Anna sjekker med Renathe om 1. klasse får vester av skolen.
Enighet om at første premie på Vilvite fortsetter, men må settes av midler 
til bussbillett.

4. Halloweenfeiring
Arrangement for 1.-4. klasse.
Torsdag 28.10.21 kl 1730-1900
Infoskriv kommer.
Behov for 4 foreldre fra hver av klassene.

5. Evt
FAU gruppe på FB. Einar går gjennom og sletter de som ikke er i årets FAU


