
Referat FAU møte, torsdag 6.februar. 

Tilstede: 1a Vanja Eriksen, 2a Marianne Kvitnes, 2b Hilde Foldnes, 3a Kristin Sårheim, 3b 

Birthe A Foldnes, 4a Ingunn Kjelby, 5a Silje Hemmingsen, 5b Trude Aasen Nilsen, 6b Karen 

Sommerseth, 7b Vivian Johnsen.  

Ikke tilstede: 1b Linda Sæterdal, 6a Inge Andreas Larsen, 4b Raymond Nilssen, 7a Jeanett 

Hansen 

OBS 17.mai-komitee: Neste møte: før neste FAU møte, torsdag 5.mars kl 19.00. 

FAU møte er 5.mars, kl 20. 

1. Gode tilbakemeldinger fra både elever og foreldre på elevkvelden. Vi velger å ha 

elevkveldene videre. Trude tar seg av innkjøp av varer. «Regler» legges for 

elevkveldene. Dette er viktig at vi kommuniserer ut til de som skal være vakter. 

Spesielt viktig er det også at klassekontakt/FAU informerer sin klasse om 

arrangementet og at det er et mobilfritt arrangement. Mobilen anbefales å legges 

igjen hjemme og at man avtaler tid og sted for henting. 

2. Gjennomgang av forrige referat, men kommentar;  

* Knut Idar er på saken angående et kommunalt FAU. Han har vært i kontakt med 

skoler i tidligere Sund og Øygarden, de er interessert og det blir et møte i nærmeste 

framtid og konstituere et KFAU. 

* Rektor ikke tilstede på kveldens møte, så vi får ikke tatt opp spørsmål rundt trivsel-

ledere og videre idemyldring rundt juleavslutninger. 

3. Neste elevkveld: 20.februar. 5-6-7 trinn må ha 2 vakter fra hver klasse.  

4. Innmeldte saker:  

*Kjøremønster. Anbefalt kjøremønster. Tatt opp utallige ganger før, men likevel er 

det både tvilsomme og farlige situasjoner som oppstår i tidsrom av levering av barn 

ved skolestart.  

FAU bestemmer seg for å gjennomføre en «aksjon» som tidligere er gjort. Foreldre 

står vakter ved skolestart. Skal ikke erstatte vakt fra lærer/ansatte ved skolen, men i 

tillegg. 

Vi kontakter både politi og Vestnytt, samt kommunen for å informere om dette. Og 

ber politiet møte opp sammen med oss noen dager. Dette skjer i uke 8. 



Vi trenger vakter til dette. Foreløpig tar FAU og klassekontakter seg av dette så langt det lar 

seg gjøre. Dersom vi ikke får dekket inn vaktene ved skolestart, må vi be om hjelp fra andre 

foreldre i klassen som eventuelt er f.eks i permisjon, jobber turnus, eller har fleksibel 

arbeidstid og kan hjelpe til😊 

 

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

17.mai-komite møte først, kl 19.00. Her må både klassekontakt og FAU stille.  

Referent; Karen M Sommerseth 

 


