
Innkalling FAUmøte 

Sted: Brattholmen skule 

Tid: onsdag 16 mars kl 18.00-1930 

Innkalt: Alle FAU representanter 2021/22 

Navn Klasse Verv 
Lillian Paulsen Sørebø 1a Brattisdiscoansvalig 
Kristine Melsbø 1b 17maikomiteansvarlig 
Christine Bildøy Asheim 2a 17maikomiteansvarlig  
Bjarte Bøe Alræk 2b Nestleder FAU, SMU, SU, KFU  

 
Anne Mette Lone 
 

3a Trafikkgruppen 
 

Kristine Olsen 
 
 

3b Brattisdiscoansvalig  

Trine Mandrup 4a Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 
 

Cecilie Bernestangen 4b Trivselsansvarlig, fotografansvarlig 
Klassekontaktansvarlig (Tema-og 
klassekontaktansvalig) 

 
Toril Algrøy 
 

5a Kasserer 

Tonje Nilsen 
  
 

5b Sekretær 

Pål Henning Kvalsvik 6a Trafikkgruppen 
Dag Martin Barøy 6b Trafikkgruppen  
Hilde Røssland 7a Leder FAU, SMU, SU, KFU 
Kurt Eide 7b Kasserer  

 

Også innkalt : Rektor, Liss Hamre Schumann 

Dagsorden: 

1. Rektors kvarter 
-Uteområde -Skisse fra arkitekten klar 
Kommunen stiller med prosjektleder. Eiendomssjefen sier at dette skal de få til. Penger er satt av. 
To sykkelskur, et med tak.  
Graving starter i juni når skolen slutter. Blir ett løft for hele bygden. 

-Innspill til rektor fra FAU ang uteområde: Det er behov for to ballbinger. Det er dumt at bare de 
store får ha en binge. Kanskje ballbinge i stedet for sykkelbane? Evt søke om penger her til å få en 
ekstra binge/flerbruksbinge.  



-Ønskelig at FAU setter opp en arbeidsgruppe som kan jobbe sammen med rektor. Det gjelder drift 
av gamle skolen og uteområdet.  Gamle skolen skal flyttes til Maimyren. Der skal de lage en QR kode 
plass hvor man kan lære historie. Skolen kan bruke den plassen så mye vi vil i skoletiden, og 
bestemme hvordan det skal være inne i huset. Det skal også kunne leies ut til bursdager etc. Skal 
være ferdig årsskiftet 2022/23. Arbeidsgruppen vil bestå av 3 personer. Hilde og Kristin har meldt seg 
frivillig så langt. 

-57 stk skal begynne i 1 klasse til høsten. På grensen til at det kan bli 3 klasser.  

-Er en del foreldre kommer inn på skolen med snus. Det er ikke lov ut fra tobakksloven siden skole er 
en offentlig bygning. Rektor sender ut melding på Transponder.  

-Flyktninger skal fordeles ut i kommunen. Vi vet ikke hvor mange som kommer og når, men vi som 
skole må være forberedt på å ta imot de som kommer.  

-Barnevakten: Skolen organiserer, FAU betaler. Rektor undersøker og finner en kveld med 
barnevakten, foreldre og barn kommer. Tar det gjerne etter påske.  

-Innspill fra FAU: Hadde vært hyggelig med foreldremøter før skoleslutt, siden det ikke har vært noe 
de siste to årene. Klassekontakter og lærere planlegger.  

        2. Lis SFO: 

-Skal man si opp SFO plassen til barna må man si opp innen 15 april for å slippe å betale ut året. Man 
må også søke om ferie SFO innen 15 april. Søkeskjema er lagt ut på skolens hjemmeside.  

      3. 17 mai planlegging: 

-Hadde vært fint om kommunen kunne koste uteplassen før 17 mai.  Kanskje elevene kunne bygget 
noen blomsterkasser eller noe som de kan pynte med. Noen kan kanskje bidra med materialer. 

-Lotteritilsynet sier at FAU ikke kan arrangere lotteri i egen regi; MEN når formålet er 17 mai, så er 
det innenfor. FAU låner 25 000 til komiteen, som de betaler tilbake med inntekter fra lotteri osv. 
Dette må man søke om hvert år. Bør søkes om før jul. En person som står i brønnøysundregisteret 
må søke.  Loddbøker er sannsynligvis klar om en ukes tid. Møtet for våren er satt og ansvarlig skal 
lage program. Virker som de har god kontroll. Masse fine premier til loddbøkene er i boks. Hvor skal 
programmet deles? Rubrikk i Vestnytt? Plakater? Kan legge ut 17 mai program/sanger på Facebook 
FAU? Takk til sponsorer? Premieliste på Facebook? 

    4. Økonomi: 

-Nå har alle klassene søkt om penger til klassekassen. 298 elever på skolen nå.  

    5. Trafikkgruppen: 

- Ikke vært så aktiv i år. Vil ha fortau på Arefjordveien. Minimum overgangsfelt. Litt mer lys etter 
trærne forsvant, men det er ikke godt nok. Må ta opp igjen saken. Fra kaiområdet i 
Ebbesvik/Skrubbeneset er det ikke overgangsfelt.  
-Kjøremønster: Noen parkerer i drop off svingen og går ut for å følge barna. Der skal man kun slippe 
av barna for så å kjøre igjen.  
 
 
 
     6.  Generelt: 



Sikkerhet rundt Chromebook: -IT ansvarlig har sagt at man må ha brannmur hjemme. Lager en 
Facebook post på dette. Kanskje dette kan være tema for barnevakten? Kan være med i temakveld 
som barnevakten skal ha.  

Foredrag på kveld for foreldre:-Kine og Jeanette foredrag Kropp og grenser: 2 timers innlegg. Skal 
passe fra 1-7 trinn. Barns seksualitet og foreldrerollen. Barn/kropp og grenser. Kanskje dele det opp i 
to grupper/ to kvelder, de minste og de eldre.  

-Biblioteket: Dele på Facebook at man kan få inn bøker utgitt  etter 2010. Verdens bokdag 23 april. 
Kanskje skolen kan markere dette og samle inn bøker denne dagen?  Samarbeid med skolen. Kanskje  
bokhandlere kan donere bøker? 

 Frifondet: -Støtteordning for barn og ungdom. Trenger å få oversikt over uteområdet først og hva 
kommunen vil støtte. Dersom pengene fra kommunen kommer til kort, kan man vurdere det.  

 

Neste møte 6 april kl 1800-1930 

 


