
Referat fra FAU møte, mandag 07.11.2022 
  

Til stede: Geir Ole Johansen 5B, Ingelin Våge 7A, Lene Jensen Ekerold 5A, Silje Karin Myhr 
Algrøy 2A, Tonje Brunsell Sørli 6A, Tonje Kyrkeide Åsebø 3B, Ingvild Skaar 1A, Charlotte 
Molland 4B, Esteban Meneses, Thomas Rasmussen 6B, Lene Holbæk 4A, Ingvild Skaar 1A 

Ikke til stede: 2B, Heidi Storemark Foldnes 1B, Alma Tennebø, Idrissa Soumahoro 7B 
 
         
INFO FRA REKTOR 

• Det kom ingen info fra rektor dette møtet. Som avtalt ble første delen av møtet 
brukt til å rydde FAU rommet, bestille hyller osv.  

  
SAKER: 

  
1. Penger til klassene 
 Det ble besluttet at hver klasse vil få utdelt kr 2000 fra FAU. 
 Det må etableres en liste som inneholder klassekontakt og kontonummer for 

utbetaling. Dette sendes til økonomiansvarlig. 
 

2. Sykling til skolen 
 Det er foreldrene selv som må beslutte om det er forsvarlig å la barnet sitt sykle til 

skolen i forhold til alder, trafikkforståelse og sykkelvei. FAU anbefaler at Trygg Trafikk 
sin anbefalinger om at barna bør være rundt 10-12 år blir fulgt. Elevene får 
sykkelopplæring på våren i 4. klasse. 
 

3. Juleavslutning 
 FAU etterlyser ytterligere begrunnelse på hvorfor det er besluttet at det ikke blir 

juleavslutning på skolen i år. FAU ønsker også at det blir vurdert om det er mulig å 
gjennomføre juleavslutning i år likevel. Henvendelse sendt til rektor. 

 
4. Julegave til ansatte ved Foldnes skole 
 Det vil også i år bli laget en felles oppmerksomhet til de ansatte fra FAU. Det er 

derfor ikke nødvendig at det blir kjøpt gaver klassevis. 
 

 
SAKER TIL NESTE FAU MØTE: 
 

1. Det meldes tilbake fra elever og voksne at det er vanskelig å få bruke 
basketballkurven slik den står nå i fotballbingen, da den stort sett alltid blir brukt og 
prioritert til fotball. Det bør vurderes om det er mulig å flytte den. 

2. Utbedring av skolens uteområde 
  
  
Foldnes 09.11.2022 
Charlotte Molland 


