
1. Referat FAU møte, mandag 7. mars 2022  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 2a: Alma Tennebø, 2b: Kristin Wolff 
Anglevik, 3a: Lene Holbæk, 4a: Linn Straume, 4b: Geir Ole Johansen, 5b: Ingrid Marie 
Soldal, 6a: Ingelin Våge, 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, 5a: Kristin Sårheim, 6b: Jane O’ Farrell  
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 7. mars, kl 20:30.   

1. Informasjon fra rektor  

• Skolen er på vei tilbake til «normalen» etter lange tider med restriksjoner som følge 

av korona. Rektor melder om flere små lyspunkt i hverdagen der klasser nå kan være 

sammen igjen på tvers av trinnene, fadderklasser får være sammen med fadderbarna 

sine, elevrådet har møter og fellessamlinger kan avholdes. 

 

• Friminuttene blir fortsatt avviklet ved at trinnene er sakset, da dette var en løsning 

de ønsket å ta med videre etter korona. Barna har ikke lenger faste områder på 

skoleplassen, men det er som tidligere, kjente vokse, på faste plasser ute. 

 

• 6. trinn var på leirskole uken før vinterferien.  

 

• Den alvorlige situasjonen i Europa, med krigen i Ukraina, er samtaleemne på alle 

klassetrinn nå. Elevene får snakket sammen med trygge voksne om situasjonen.     

 

• Skolen har stort fokus på elevene sitt psykososiale miljø - alle skal ha det bra på 

skolen. Dette kan vi som foreldre være med å bidra til ved bl.a. å være inkluderende 

og snakke positivt om andre m.m.   

 

• Basketballkurvene er komt og skal monteres innen kort tid. Skolen har kjøpt inn en 

del nytt utstyr, inkl. basketballer. Skolen er veldig fornøyd med basketballkurvene og 

takker så mye for FAU sitt bidrag.   

 

2. Elevkveld 5.-7. klasse:  
Det ble besluttet at det skal avholdes elevkveld for 5.-7. klasse den 28.4.22. Gymsalen ble 
booket under møte av Alma til arrangementet. Invitasjon til elevene kommer!  
 

3. 17. mai – komité:  
Nytt møte avholdes torsdag 10.03.22. Komitéen har allerede en del tanker og idéer til 
arrangementet som gjelder aktiviteter, loddsalg og premier. Komitéen setter stor pris på alle 
bidrag til premier til loddsalget.   
 
 
 
 
 
 
 



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.   
 

• 7. klasse ønsker et foredrag for foreldre og/eller elever med fokus på «Barn og 

sosiale medier» Barnevakten» som kan avholde slike arrangementer er kontaktet.  

Det ble også tatt opp at Guttorm Helgøy kan være aktuell i denne sammenheng. 

Rektor skal kontakte Guttorm og se om han er åpen for oppdrag.  

 

• Det er i dag mulig å bestille frukt m.m. på en del andre skoler, tilsvarende 
«melkeordningen» som i dag er på skolen. Er det mulig å få flere tilvalg på Foldnes 
skole enn det vi har i dag?   

 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen ☺ 

 

Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


