
Referat fra FAU møte 05.04.22 

Skoleår 2021/22 

Tilstede: 

1. klasse: Marthe Sjøvold Eikås og Aleksander Søraa 

2. klasse:  

3. klasse: Vegard Ølnes 

4. klasse: Einar Olason og Saeunn Halldorsdottir 

5. klasse: Elisabeth Jørgensen-Seilen (ref) 

6. klasse:  

7. klasse: Anna Skjølsvik Dahle og Linda Sandvik 

Fra skolen: Camilla Ølnes og Renathe Fagerbakke 

Forfall: Kenneth Jonsson, Merethe Tuv, Ane Bergstad, Kristine Aga Goksøyr, Svein Olav Frimann 

Nilsen og Kjetil Hansen 

 

1. Trygg skolevei 

Velforeningen arbeider videre med stier. FAU bidrar ved behov for dokumentasjon ved 

søknader. Prosjekter stoppet opp da grunneier/ huseier sagt nei. FAU har behov for 

oppdatering på hvor sakene står. 

 

2. Informasjon fra skolen 

• Lesekonkurranse: Premieutdeling før påske. 

• Utviklingssamtaler: 5. og 7. klasse er ikke ferdig. 

• Skolen har hatt studenter. Det har vært veldig kjekt. 

• Det er nå TL leder som har ansvar i friminutt tirsdag og torsdag. Elevene har vært på 

kurs. 

• Hopp for hjertet- Hoppetaukonkurranse for 4-7. klasse. Info kommer. 

• Krigen er fokus i alle klassene. Fått hjelp av PPT og kommunen ifht hva som kan sies. 

Fokus på balanse mtp informasjon til elevene. Foreldre oppfordres til å komme med 

innspill. 

• Ressurser til neste år. Samme lærerressurs som i år. Det er normtall ifht antall lærere 

pr elev. 

• Lærerkabal. Legges ut så snart den er klar. Ingen store endringer. Byttene blir 

overgang til mellomtrinnet. 

• SU møte torsdag 7.4. Legges frem budsjett mm 

 

Spørsmål ved planleggingsdager skole og barnehage, disse matcher ikke. Dette kan tas 

med til SU som innspill. 

 

3. Informasjon SFO 

• Til høsten vil alle i 1. klasse få gratis SFO 12 timer uke.  

• 14-16 barn pr voksen på SFO 



• Ny rammeplan for SFO 

 

4. Annet: 

Vinner refleksvestaksjon: premie VilVite er endret til buss og inngangsbillett. 

Noen klasser som har premie utestående pga. pandemi? 

 

5. Innkjøp av lys 

Behov for lys til arrangement for klassene. Kjøpes sammen med juniorklubben. 

BIL har lydanlegg stående vi kan låne. 

Se på kostnad og budsjett. 

 

6. Dugnad 

Det blir dugnad for 2,4, 5 og 7 klasse i forkant av 17. mai. 

Blir 12. mai kl 18.00 

Rydde, koste, plukke boss mm 


