
Referat fra årets første FAU møte, torsdag 3 oktober. 

Tilstede: Rektor Ragnhild, 1a Vanja Eriksen, 1b Linda Sæterdal, 2b Mona Christensen, 3a 

Kristin Sårheim, 3b Ingrid Marie Soldal, 4a Knut Idar Haugland, 5a Silje Hemmingsen, 5b 

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

7b Vivian Johnsen.  

Ikke tilstede: 2a Marianne Kvitnes , 4b Raymond Nilssen 

OBS innkalling fra skolen på Transponder – den går til både FAU og klassekontakt. Det er kun 

FAU som må stille på FAU-møtet, men klassekontaktene er hjertelig velkommen de også 

dersom de ønsker det. 

 

1.  

• Rektor tilstede første del av møte, for å være tilgjengelig for oss. Hun 

informerer om renoveringsarbeid.  

• Gymsal ferdigstilles nå og skal være klar etter høstferien. Fremdeles 

litt arbeid (rydding) som gjenstår, men regner med den kan tas i bruk 

nå etter høstferien. Mer info fra kontaktlærer når det er tid for å ta 

med gymtøy ol for de dette gjelder. 

• Nye garderober rødt bygg; her er det meget trangt om plassen. Sekker 

og klær ofte på gulvet og dette bare trakkes på. Kanskje sekkene kan 

puttes i skap istedenfor å henge på knaggen sammen med uteklær? 

OBS forsiktighet med f.eks ipad`er i sekkene. 

• Nasjonale prøver er gjennomført på 6 og 7 trinn. Disse rapporteres 

inn. 

• Læringsstøttende prøver er også gjennomført. Disse rapporteres ikke 

inn. Dette er prøver til hjelp for lærerne og for å hjelpe elevene videre. 

• Spekter undersøkelse gjennomført i 4-7 trinn. Dette er en 

læringsmiljøundersøkelse. Kan avdekke psykososiale utfordringer hos 

elevene og i klassemiljøet. 1-3 trinn har en «egen variant» som 

kontaktlærer gjennomfører med elevene. 



• Elevundersøkelse skal gjennomføres. Denne blir presentert for SU 

over nyttår.   

• Busstransport – se info på skolens hjemmeside. 5-7 trinn har nå 

innvilget busstransport til skolen. Transport hjem er enda ikke avklart, 

da det er forsinkelser på veiarbeidet som skal starte på Foldnesvegen. 

• Rektor skal sjekke opp i allerede eksiterende busstransport på 

morgningene, disse bussene er veldig fulle.  

2. Skolefotografering: Avklart på melding fra Marianne. Avtale er gjort med C 

Foto. Her må vi da kontakte for å få vite tilbud og når dette vil gjennomføres. 

Knut, du tar seg av dette. 

3. Gjennomgang av fjorårets regnskap, uten kasserer tilstede. Har vi hatt utgifter 

på leirskole eller dekkes dette av kommunen nå? 

4. Alle må sende inn klassekonto-nummer til kasserer Marianne Kvitnes. Så får 

alle tilskuddspenger fra FAU. 

5. FAU har bevilget en sum pengen til støtte til TrivselsLeik TL- satsning. Litt 

avventende med dette da rektor/administrasjon skal sjekke opp i 

engasjementet rundt gjennomføring av TL prosjekt.  

6. Innmeldte saker: 

• Gaver til kontaktlærer til f.eks jul; det er kommet inn forslag at FAU kan sponse en 

oppmerksomhet til lærerværelse til f.eks jul. Dette er FAU enig i og vil organisere 

dette når det nærmer seg jul. Da trenger ikke klassene hver for seg ta stilling til dette 

med gaver til kontaktlærere/klasselærere. Det har vært litt ulik praksis her, selv etter 

gratisprinsippet kom inn i skolen. 

• 17.mai komitee: bør komme i gang med møte nå på høsten. Ha et avklaringsmøte 

med forrige 17.mai-leder. Første møte for 17.mai komiteen legges til kl 19, torsdag 

14 november, samme dag som neste FAU møte. 17.mai komite er både FAU-

representant OG klassekontakt. 

• FAU Foldnes er registrert i Brønnøysundregistrene. Dette må sjekkes opp i, hvem skal 

stå som leder der nå. Knut er på saken. 

• Hvilke midler / fond kan FAU søke støtte fra? Søknadsfrister? – Knut sjekker opp med 

tidligere leder Hilde. 



• Elevkveld: høre med Elevrådet om de er interessert i å gjennomføre elevkvelder. 

FAU, men innspill fra elever, ønsker å sette i gang med elevkveldene igjen. Spørre 

elevråd først, før vi avklarer med vakter ol.  Karen sender mail til Rektor Ragnhild om 

hun kan bringe forespørsel videre. 

• Elevkvelder i så fall; torsdag 31 oktober? (Halloween utkledning), torsdag 28 

november. 

• Skoleball – 7.trinn avklarer dette seg imellom. 

Takk for oppmøte, velkommen igjen torsdag 14 november, kl.20. 

17.mai komite-møte, kl 19. 

Referent; Karen M Sommerseth 

 


