
Referat FAU møte, torsdag 9.januar – Godt nytt år 😊 

Tilstede: Rektor Ragnhild, 1b Linda Sæterdal, Kjetil Hansen 2a, 3a Kristin Sårheim, 3b Ingrid 

Marie Soldal, 4a Knut Idar Haugland, 4b Raymond Nilssen, 5a Line Grimseid, 5b Trude Aasen 

Nilsen, 6a Siv Iren Fjæreide Larsen, 6b Karen Sommerseth, 7a for Jeanett Hansen – Thomas, 

7b Vivian Johnsen.  

Ikke tilstede: 2b Mona Christensen, 1a Vanja Eriksen, 2a Marianne Kvitnes, 6a Inge Andreas 

Larsen, 

OBS 17.mai-komitee: Neste møte: før neste FAU møte, torsdag 6.februar kl 19.00. 

FAU møte er 6.februar, kl 20. 

1. Gode tilbakemeldinger fra ansatte ved skolen på julens avslutningsgave som ble 

plassert på pauserommet deres.  

2. Gjennomgang av forrige referat, men kommentar;  

* elevrådet ønsker ikke å ha noen rolle med organisering av elevkveld. Neste 

elevkveld gjennomføres 23.januar. FAU tar en evaluering etter dette for å vurdere 

oppmøte og interesse for videre gjennomføringer. 

* Knut Idar er på saken angående å få et kommunalt FAU opp å gå. Han kontakter 

resten av skolene i den nye kommunen. 

3. Rektor Ragnhild informerer:  

* Informasjon i forhold til ny kommune kommer fortløpende på hjemmesiden til 

skolen. F.eks: søknadsskjema om elevpermisjon vil bli å finne på ny, felles side for 

hele kommunen. Her vil søknadsfristen være nå 3 uker på forhånd. 

* Det er ikke vakt lenger på skolen på ettermiddagstid. Skolen er lite utlånt etter 

oppussing og stopp i utleie, så Sotra Sportsklubb har sagt opp vakt-ordningen ved 

skolen. Ved leie av skolen lokaler må nøkkel hentes i administrasjon før de går hjem 

for dagen. 

* Rektor ber FAU ta en gjennomgang på organisering av juleavslutninger. 

- Her tar FAU en gjennomgang på denne saken etter at rektor har gått. Ankepunktet 

til FAU er at gymsalen okkuperes «lenge» pga arrangement. Er det mulig å holde 

avslutningene «tettere», eller eventuelt konsert f.eks i kirken, slik det ble gjort ved en 

sommeravslutning? Samling i klasserom/ etter konsert får avgjøres klassevis.  



4. Elevkveld: 23.januar. 5-6-7 trinn må ha 2 vakter fra hver klasse.  

5. FAU tar opp organiseringen av 17.mai og 17.mai komite. Vi er enstemmig enig om å 

kutte 17.mai komiteen til bestående av to trinn, 3 + 6 trinn, 1 trinn tas altså bort fra 

17.mai-komite ansvar. Dette blir gjeldende fra neste skoleår, altså 2020/2021. 

6. Innmeldte saker:  

*Trivselledere (TL)? Hva skjer videre i denne saken? Blir det noe TL videre? 

*Skolebussen, den for farlig skolevei, den er ofte veldig sein. Kanskje det bør gis en 

tilbakemelding på dette? 

 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen torsdag 6.februar, kl.20.  

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

Referent; Karen M Sommerseth 

 


