
1. Referat FAU møte, mandag 10. januar 2022  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 2a: Alma Tennebø, 2b: Kristin Wolff 
Anglevik, 3a: Lene Holbæk, 4a: Linn Straume, 4b: Geir Ole Johansen, 5a: Kristin Sårheim, 
5b: Ingrid Marie Soldal, 6b: Jane O’ Farrell, 7a: Otto Christian Alexander Kaurin Nilsen, 7b: 
Trude Aase Nilsen.  
 

2. Ikke tilstede: 1a: Silje Karin Myhr Algrøy, 1b: Esteban Meneses, 3b: Linda-Cecilie 
Sæterdal, 6a: Ingelin Våge  
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 10. januar, kl 20:30.   

1. Informasjon fra rektor  

• Smittesituasjon på skolen: Skolen er ved oppstart etter jul på gult nivå, hvor trinnet 

er kohorten. I fjor høst opplevde skolen en del smitte, spesielt i november hvor det 

bl.a. ble gjennomført testregime i en klasse. Tilsette og elever skal ha lav terskel for å 

være hjemme og teste seg om de har symptomer. Skoler og barnehager i kommunen 

forbereder seg på en bebudet smittebølge. Dersom smittesituasjonen eskalerer er 

tanken et prinsipp om at skole skal gå foran SFO, hvor 1-4 trinnet skal prioriteres. For 

mellomtrinnet kan det i så tilfelle bli aktuelt med hjemmeskole. Nærmere avklaringer 

vedrørende eventuelle nye/endrede tiltak og retningslinjer kommer den 14. januar.  

 

• SU-møte: Avholdes på teams torsdag den 13.01.22, hvor de bl.a. skal se på 

elevundersøkelsen.  

 

• Fotobekreftelse: Avtale med fotograf er inngått, med forespeilet fotografering den 

20. juni av årets 1. og 7. klasse. Skolekatalogen avventes til høsten igjen, da 

fotografen ikke hadde anledning til å komme før i slutten av juni. Det er til foto for 

skolekatalogen satt av 2 hele uker, uken før og etter høstferien. Fotografen 

informerer om at det mest populære er fotomontasje. Flere fordeler med denne 

løsningen, bl.a. iht undervisning. Det kom ingen innvendinger iht. ovennevnte 

avgjørelser under dagens møte.    

 

• Sykkelstativ: Rektor har snakket med eiendom og fått en positiv tilbakemelding på at 

skolen kan få økt plass til på sykkelstativ. Tanken er da oppe ved ballbingen, inn mot 

høyt gjerde mot naboeiendom.  

 

• Belysning på skoleplassen: Nytt lys er montert på utbygget ved gymsalen. 

 

• Midler til basketstativ: FAU har besluttet at det skal bevilges midler til nye 

basketstativ i fotballbingen á kr. 18 398,- som skissert plassert oppå fotballmål.  

Plassering skyldes utfordringer med at det ikke er så mange andre velegnede steder. 

Både ballbinge og asfaltplass blir i hovedsak brukt til fotball. Skolen ønsker at flere 

idretter skal kunne bruke både ballbinge og asfaltplass.  

 

 
2. Elevkveld 5-7 klasse:  

• Skolen er på gult nivå med trinnvise kohorter. Elevkvelder må  
utsettes inntil videre. Ny vurdering må tas på neste møte.  



3. Klassekasser 

• Alle klasser, med unntak av to klasser, har alle nå fått utbetalt kr. 1 000,- fra FAU til 
klassekassen. Kasserer utbetaler til de to resterende klassene så snart kontonummer 
er på plass.  

 

4. 17. mai – komité: Møte avholdes ila januar hvor man fokuserer på «back-up» plan fremfor 
ordinær avvikling av 17. mai. Uavhengig av om 17. mai blir avholdt som ordinært eller ikke, 
tar FAU sikte på et loddsalg ila våren. Dersom noen i FAU i den sammenheng har mulighet til 
å skaffe noen premier blir dette tatt vel imot av 17. mai komitéen. Ved gjennomført loddsalg, 
og økte midler på FAU sin konto, vurderes det om FAU kan bidra med litt ekstra til alternativ 
17. mai feiring, avholdt i skoletiden etter nærmere avtale med rektor.      
 

5. Facebook: Alle FAU-representanter må se til at klassekontakt for sin klasse er medlem av 
FAU sin FB-konto, slik at de er informert om hva som skjer der, ved behov.   
 
 
 

6. Saker til neste møte:  

• Ta opp med Ragnhild om ledelsen har hørt noe mer vedrørende 17. mai. feiring  

• Feile opplysninger i Brønnøysundregisteret angående navn på styreleder i FAU. Må 

sjekkes nærmere.  

 
 

 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen ☺ 

 

Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 

 

 


