
Referat FAU møte, mandag 1. februar.  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 1a: Alma Tennebø, 1b: Kristin Wolff Anglevik, 2b: Linda-
Cecilie Sæterdal, 3a: Linn Straume, 4a: Kristin Sårheim, 5b: Jane O’ Farrell, 6a: Silje Hemmingsen 
Bjorøy, 6b: Trude Aase Nilsen, 7a: Inge Andreas Larsen og 7b: Thomas Tvedt.  
 
Ikke tilstede: 2a: Esther Elimeleche Tysse, 3b: Silje Karin Myhr Algrøy, 4b: Ingrid Marie Soldal,  
5a: Knut Idar Haugland.  
 
FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 1. februar, kl 21:00.   
 

1. Informasjon fra rektor  
 Rektor melder om koselig vinterstemning på skolen med mye snø og flott vintervær. 

Det ble diskutert på forrige Elevråd at elevene ønsket mindre lekser og mer tid til å 
være ute, dersom snøen kom tilbake. Rektor sendte ut en påminnelse om dette 
ønske til lærerne i dag.    

 Dersom noen er urolig etter dommen som har vært omtalt i media, kan rektor gjerne 
si noe om hvordan skolen jobber med psykososiale saker i dag. 

 Det blir digitalt foreldremøte i løpet av februar der klassekontakten har regien 
sammen med kontaktlærer.   

 Det er knyttet stor spenning til om 6. klasse får dra på leirskole om to uker, som 
planlagt. Skolen venter fortsatt på endelig avklaring vedrørende dette, men krysser 
fingrene for at elevene fra dra.  

 SU-møter starter etter planen opp om et par uker. Eventuelle innspill fra FAU tas opp 
på dette møtet.    

 Den midlertidige arbeidsveien ned mot skoleplassen skal fjernes.   
 Ønske om bom inn på skoleplassen ble avvist for andre gang.   
 Et eventuelt skilt ved busslommen, der det er av og påstigning, venter skolen fortsatt 

tilbakemelding på.   
 
 

2. Klassekasse:  
Alle klassene har nå fått utbetalt kr. 2.000,- bortsett fra klasse 2A. Kasserer vil utbetale 
fortløpende til klassen så snart en bekreftelse på korrekt kontonummer er mottatt.  

 
 

3. 17. mai:  
Siden det ikke blir en ordinær 17. mai feiring i år grunnet korona, ble det nevnt et forslag om 
at FAU kunne bruke noen midler fra kassen og overraske elevene med utdeling av is en 
skoledag i mai.  
 
 
 
Takk for oppmøte, velkommen igjen  
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  


