
Referat FAU møte, torsdag 14.november. 

Tilstede: Rektor Ragnhild, 1a Vanja Eriksen, 2a Marianne Kvitnes, 3a Kristin Sårheim, 3b 

Ingrid Marie Soldal, 4a Knut Idar Haugland, 4b Raymond Nilssen, 5a Silje Hemmingsen, 5b 

Trude Aasen Nilsen, 6a Inge Andreas Larsen, 6b Karen Sommerseth, 7a for Jeanett Hansen – 

Thomas, 7b Vivian Johnsen.  

Ikke tilstede: 1b Linda Sæterdal, 2b Mona Christensen, 

OBS 17.mai-komitee: i gang med møter allerede. Neste møte: før neste FAU møte, altså 

torsdag 5.desember, kl 19.15. 

FAU møte er 5.des, kl 20. 

 

1. Rektor informerer: 

- Renovasjonsarbeid nærmer seg slutt. Vært en krevende periode 

for alle på skolen. Godt å være ferdig med dette nå snart. 

- FAU sine ting står nede på «gamle» sløyden, rom innerst til høyre. 

Her må det ryddes og kastes ting. 

- Utviklingssamtaler nærmer seg gjennomført i alle klasser. 

- Elevundersøkelse er under gjennomføring. Avsluttes i løpet av 

slutten på november. 

- Tilsyn skal gjennomføres ved skolen, en internkontroll. Skolen 

satser på godkjenning nå etter å ha hatt midlertidig godkjenning 

pga asbest i veggene. 

- Miljø-helse runde er gjennomført hvor skolelegen har etterspør 

situasjoner rundt bringing/henting av elever. Fremdeles flere 

farlige situasjoner. Bør vi ha en kampanje-periode med vakter? 

- FAU bør oppfordre klassen sin til å respektere anbefalt 

kjøremønster, gjerne oppfriske hva dette innebærer. Bruk gjerne 

facebook-siden til klassen dersom dere har det. Påpek at gjerne 

besteforeldre må bli gjort bevisst på dette også. 

- Er det en ide å skravere busslommen? Bom inn til skoleplassen? 



- Blir minnet på, nå som vinteren nærmer seg, at skolen ønsker kun 

rumpeakebrett med på skolen.  

- Busstransport til skolen: ofte er bussen full og kjører forbi elever, 

spesielt på Gamle Foldnes. Dette skal rektor ta videre med 

busselskap og samferdsel. 

- Er det mulig å få til et overgangsfelt i krysset på Gamle Foldnes? 

Rektor skal forhøre seg om dette og FAU skal også komme med et 

innspill her til samferdsel. 

2. Gjennomgang av forrige referat. - 

3. Skolefotografering: Avtale allerede gjort med C Foto. Knut er i dialog med henne. 1. 

og 7. trinn fotograferes. Knut skal avklare med skolen hvem som egentlig skal 

organisere dette med fotograf da det ble en misforståelse i fjor-> med dobbel-booking. 

4. Kasserer informerer om regnskap. Alle klasser fått tilskuddene sine. Utlegg 

tilbakebetales når kvittering foreligger hos Marianne. Har forresten skolen en 

kvittering på varer levert fra Joker i forbindelse med elevkvelden i oktober? (de som 

tok imot varene?) 

5. Elevkveld okt.: ikke så mange elever. Men de som var der så ut til å kose seg. Neste 

elevråd er det nok med 2 foreldre fra hver klasse. Vi tar kontakt med elevrådsleder 

for avklaring av oppgaver/ hvem har ansvar for hva? FAU mener at elevrådet bør/kan 

ta seg av bestilling av varer, mottak av varer og organisering av aktiviteter på 

elevkveld. Foreldre som kommer som vakt, har i hovedsak oppgave kun som vakt og 

hjelpe til i kiosk. Karen sender mail til John Morten. 

6. Elevråd kan ta stilling til om vi skal arrangere ny elevkveld, 23 januar. Evt hvor ofte 

elevkveld skal være. Hver måned? Annen hver måned?  

7. Marianne tar seg av innkjøp av julegave til lærerne. Vi må høre med rektor hvor 

mange ansatte skolen har? Knut spør om dette. 

8. Innmeldte saker:  

- støyreduserende hodetelefoner, er skolen imot dette?  Dette bør 

tillates da det er snakk om tilrettelegging for barn med spesielle 

behov/sensitiv     for lyd/støy. Knut kontakter rektor for avklaring 

rundt dette. 



- Skjermtid/tv/film i spisepause. Supernytt – en episode hvor saken 

rundt Michael Jackson ble tatt opp, overgrep mot gutter, uten at 

dette ble snakket om videre med elevene. Dette reagerer en del 

foreldre på. Hver klasse kan ta kontakt direkte med kontaktlærer 

for avklaring rundt dette. FAU tar saken opp med SU i uke 47 for 

innspill rundt dette med skjerm i spisetid.   

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen torsdag 5.desember, kl.20.  

17.mai-komite møte først, kl 19.15. Her må både klassekontakt og FAU stille.  

Referent; Karen M Sommerseth 

 


