
Referat fra digitalt FAU møte, mandag 03.10.2022 
  

Til stede: Alma Tennebø, Geir Ole Johansen 5B, Idrissa Soumahoro 7B, Catharina Ellingsen 7A 
(vara for Ingelin Våge 7A), Lene Jensen Ekerold 5A, Silje Karin Myhr Algrøy 2A, Tonje Brunsell 
Sørli 6A, Tonje Kyrkeide Åsebø 3B, Ingvild Skaar 1 A Charlotte Molland 4B 

Ikke til stede: Esteban Meneses 2B, Heidi Storemark Foldnes 1B, Ingvild Skaar 1A, Thomas 
Rasmussen 6B, Lene Holbæk 4A4A 

·         

INFO FRA REKTOR 

 Det går veldig fint med elevene i friminuttene. Noe mer konflikt når alle klassene er 
samlet i friminuttene i forhold til hvordan det var under Corona, men ikke mer enn 
man kunne forvente. 

 Det er kommet innspill fra elevråd om at det er ønskelig med oppgradering av 
uteområde. Råd fra rektor om å kommunisere behovene via SU og SMU.  
Det har blant annet blitt nevnt: 

- Behov for nytt asfaltdekke 
- Behov for nytt fundament i bingen 
- Ønskelig med større fotballmål(de eksisterende kan evt brukes som 

håndballmål) 
- Ønskelig med flere sklier etc 

 Det blir ikke invitert til felles julearrangement i år, men til en adventssamling. 
- Foreldre vil bli invitert til å komme. Besteforeldre/annen familie kan 

gjerne stille istedenfor foreldre dersom ønskelig. 
- Det blir mulig å legge opp til en klassevis samling med feks brettspill og 

kvelds. Dette kan gjerne gjøres i november, januar eller februar da det 
kommer tilbakemeldinger fra foreldre på at desember for mange er en 
veldig travel mnd.  

 Det ble før sommeren opplevd en del nasking av melk, sjokolademelk og smoothie. 
Skolen har tatt/tar løpende gjennomgang av egne rutiner for å sikre etter beste 
evne at dette ikke gjentar seg. Det er foreløpig ikke rapportert noe lignende etter 
sommerferien. 

 Tredje trinnet skal allerede til høsten i gang med digitale ferdighetsprøver. Prøvene 
har tidligere blitt tatt på våren. 

  
  
SAKER: 

  
1. LAGRINGSPLASS FOR FAU 

 Behov for å rydde ut av FAU rommet i kjelleren og kjøpe inn fryseskap slik at man kan 
fryse ned pølser, brød, is osv etter ulike arrangementer. 

 Enighet om at neste FAU møte 07.11.22 blir fysisk på skolen klokken 19.00 slik at 
arbeidet med å rydde ut av FAU rommet kan starte. 

 Det må kjøpes inn plastbokser slik at man kan sortere og organisere rommet bedre. 



       
2. ELEVKVELD 
 Foreslått dato for første elevkveld(5,6, og 7 trinn) er torsdag 01.12.2022 kl 18.00-

20.00. 
 Det vil bli behov for 4 foreldre fra hver klasse som vakt. 
 Det understrekes(basert på erfaring fra fjoråret) at det er viktig at vaktene ikke 

samler seg i grupper, men at de sprer seg over områdene og følger godt med på 
elevene. 
 
3. 17.MAI 

 Lene Holbæk har sagt seg villig til å ta jobben som ansvarlig for 17. mai komiteen for 
2023. Svært positivt da hun tar med seg viktige erfaringer fra 2022.  

 2, 4 og 6 klasse er ansvarlig for gjennomføring. Planlegging bør av erfaring starte 
allerede i november. 

  
  

 
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 03.10.2022 
Charlotte Molland 
  
 


