
Forsinket referat FAU møte, torsdag 5.desember. 

Tilstede: 1b Linda Sæterdal, 2b Mona Christensen, 1a Vanja Eriksen, 2a Marianne Kvitnes, 3a 

Kristin Sårheim, 3b Ingrid Marie Soldal, 4a Knut Idar Haugland, 4b Raymond Nilssen, 5a Silje 

Hemmingsen, 5b Trude Aasen Nilsen, 6a Inge Andreas Larsen, 6b Karen Sommerseth, 7a for 

Jeanett Hansen – Thomas, 7b Vivian Johnsen.  

Ikke tilstede: Rektor Ragnhild, 

OBS 17.mai-komitee: Neste møte: før neste FAU møte, torsdag 9.januar, kl 19.15. 

FAU møte er 9.januar, kl 20. 

1. Gjennomgang av forrige referat.  

2. Skolefotografering: Det er FAU som skal bestille fotografering. C Foto er nå bestilt for 

fotografering av elever på 1.og 7.trinn, våren 2020. 

3. Elevkveld okt.: John Morten har svart på mail at han og elevrådet ikke har mulighet å 

bidra med organisering og bestilling av varer til elevkveld. Karen tar kontakt med 

Hans (som vi tror var forrige elevrådsansvarlig) for å høre hvordan dette er blitt gjort 

tidligere. Neste elevkveld er satt til torsdag 23.januar. HUSK Å BOOKE GYMSAL TIL 

ELEVKVELD. 

4. Innmeldte saker:  

- støyreduserende hodetelefoner. Rektor har kommet med 

tilbakemelding på dette om skolens ståsted. Foreldre bør ta 

direkte kontakt med kontaktlærer. FAU mener skolen bør tillate at 

elever tar med egne hodetelefoner når det er ønsket som 

støyreduksjon. Dette av flere grunner, blant annet av hygieniske 

årsaker. FAU mener videre at dette ikke er brudd på 

gratisprinsippet, da dette vil være en løsning og ønske som elev og 

foreldre kommer med selv. Det er ikke pålagt av skolen å komme 

med egne. 

- Skjermtid/tv/film i spisepause.  Rektor kommenterer at det skal 

være balansert skjermtid gjennom skoledagen. 



- 7.klasse ønsker tilskudd til nyttårsball. Dette sier FAU nei til, da vi 

ikke dekker slike «private» arrangement. FAU har doblet tilskuddet 

hver klasse får etter at gratisprinsippet kom og holder seg til det.  

5. Miljøterapeut forsvinner fra skolen januar 2020. Dette pga omlegging til ny 

kommunen og denne stillingen legges til Gangstøgarden. 

6. Valgt vara for kandidat til Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget. Dette er møter 

som holdes samtidig. Vara 1. Vivian Johnsen, vara 2: Karen M Sommerseth. Neste 

møte her er 19/2. 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen torsdag 9.januar, kl.20.  

17.mai-komite møte først, kl 19.15. Her må både klassekontakt og FAU stille.  

Referent; Karen M Sommerseth 

 


