
1. Referat FAU møte, mandag 4. april 2022  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 1a: Silje Karin Myhr Algrøy, 2a: Alma 
Tennebø, 2b: Kristin Wolff Anglevik, 3a: Lene Holbæk, 4a: Linn Straume, 4b: Cathrine 
Lund (klassekontakt), 5a: Kristin Sårheim, 5b: Ingrid Marie Soldal, 6a: Ingelin Våge,  
6b: Jane O’ Farrell, 7a: Otto Christian Alexander Kaurin Nilsen, 7b: Trude Aase Nilsen.  
 

2. Ikke tilstede: 1b: Esteban Meneses, 3b: Linda-Cecilie Sæterdal 
 
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 4. april, kl 20:30.   
 
 

1. Informasjon fra rektor  
 Gjesteopptreden av fysioterapeut Karina Wergeland Seglem iht. prosjekt 

«Helsefremmende skole». Foldnes er pilotskole for prosjektet. Plattform: Skolens 
nettside der bl.a. videoer/undervisningsopplegg, fysisk aktiv læring m.m. vil 
distribueres. Med prosjektet ønsker man å skape bevissthet rundt gode valg og vaner 
iht. ernæring og fysisk aktivitet. Tiltak: Frokost- og matpakkefokus.  
Årlig gjennomgang av tema «smart mat» ved oppstart av skoleåret på alle trinn. 
Forslag til «kjøreregler», som kan utformes og tas på høring blant personal, elevråd 
og FAU.   
 

 Tiden for å planlegge nytt skoleår. Felles plan for skoledagen. Neste år blir det igjen 
felles friminutt for alle elevene.  

 
 Det er bestemt at det fra høsten 2022 skal startes opp igjen med trivselsledere, der 

mellomtrinnet stiller som kandidater. Dette etter ønske fra de eldste elevene. 
Prosjektet koster en del men er viktig for det psykososiale miljøet på skolen. Rektor 
har forespurt FAU om de kan bidra med midler til dette.  
 

 Skolebuss: Kun de som bor 4km eller mer fra skolen får dekket busskort og kan ta 
skolebussen. Dette gjelder ca 20 elever. Pt. er det langt flere som benytter seg av 
dette «tilbudet» etter tilbakemld fra Skyss. Skolen er i dialog med busselskapet og 
det vil komme ut info i klasser/transponder om dette etter hvert.  
 

 Rektor har kontaktet Guttorm Helgøy iht. foredrag vedr. barn og sosiale medier, og 
han vil gjerne delta. Rektor og Guttorm har landet på at foredraget skal avholdes den 
30. mai, der foreldre og/eller elever helt ned til 4. trinn skal få invitasjon om å delta. 
Avvikling av foredraget planlegges nærmere etter interesse i dialog med Guttorm. 
Det har også blitt ytret ønske fra 3. klasse (de andre småtrinnene) om digital 
veiledning før «problemene» med sosiale medier oppstår.   
 

 Sykkelstativ: Eiendomsavdelingen i kommunen er bedt om å vurdere dagens løsning.  
Kan stativene flyttes, slik at de er mer synlig for å unngå evt. hærverk?  
 
 
 



2. Trommesett – mange har ytret ønske å være med å spille trommer i orkesteret på 17. mai. 
FAU har sponset 3 trommer til totalt ca kr. 9.000,-. Leder for trommekorpset har ordnet 
spons til ytterligere 3 trommer.    
 
 

3. Informasjon fra 17. mai – komitéen:  
 Loddbøker deles ut første skoledag etter påske. Salget vil foregå i 2 uker. Tanken er 

at man kan bruke klassens FBside til nærmere informasjon om lotteriet. Betaling til 
loddsalget vil være kun via VIPPS.  

 Premier: Komitéen setter stor pris på alle bidrag til premier til loddsalget.   
 Komitéen jobber iherdig med å få på plass alle detaljer vedr. årets 17. mai feiring  

 
 

4. Saker til neste møte:  
 Ferieaktiviteter – FAU lurer på om skolen har anledning til å informere foreldrene om 

ulike aktiviteter i kommunen som barna kan delta på i skoleferier. Det er mange gode 
tilbud for barna som ikke alltid er like enkelt å få med seg.   
 
 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen  
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


