
Referat FAU-møte torsdag 09.05.19  

Tilstede: 

Marianne Kvitnes (1a), Mona Christiansen (1b), Hilde Karin Nordvik-Ottesen (3a), Raymond Nilsen (3b), Christopher 

Hansen (4a), Elisabeth Kjønsberg (4b), Steinar Drønen (5a), Trygve Olsen (5b), Cathrine Knutsen (6a), Torhild 

Hagenes (6b), Vanja Eriksen (7a), Elisabeth Rolland (7b) 

Ikke tilstede: Leif-Kjartan Bjørsvik (2a), Wenche Foldnes (2b), Rektor Ragnhild Magerøy 

01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader 

02 Økonomi 

Ingen merknader 

 

03 Orientering fra rektor 

 

• Elevundersøkelse: 

• Positiv trend. Bedring på trygt skolemiljø, mobbing og digital mobbing. 

• Bedring på punktet: Elevdemokrati og medvirkning. Det har vært stort fokus på elevrådet 

med hyppigere møter og gode referat. Dette har fått gode tilbakemeldinger 

• Noe nedgang i arbeidsro. Dette relateres til at økt digital læring. 

• Reflekskampanje – Det har vært en tegnekonkurranse i regi av trygg trafikk, med frist 3/5, der alle 

får refleksvest, ikke bare 1. klasse 

• Det vil bli et elevarrangement i forbindelse med den nye storkommunen 

• Mobilbruk på skolebussen – god bedring etter fokus og at det ble tatt inn i ordensreglementet 

• Rehabilitering er i rute og skal etter planen være ferdig 1. august. Dersom det oppstår forsinkelse og 

noe må forskyves, vil elevundervisningen bli prioritert og gymsalen bli skjøvet på. 

• Trivselslederprogrammet har ikke vært gjennomført i år grunnet byggeprosess og at elevene er delt 

på 2 lokasjoner. Skolen vurderer å ta dette opp igjen til høsten. Skolen vil imidlertid få en kostnad 

ifm opplæring av elever på 16070,-. Rektor søker FAU om disse midlene. FAU jobber for elevene 

sitt læringsmiljø og mener at trivselslederprogrammet er et viktig bidrag til et godt læringsmiljø. 

FAU vedtok på møtet å bidra med halve beløpet 

 

04 Skolofoto 

Det vil bli fotografering neste uke av Norgesfoto. Dette ble bestilt høsten 2018. Årets FAU vedtok på møtet i 

dag at neste år skal lokal fotograf benyttes. C-foto ved Camilla. Avtroppende leder vil informere neste års 

FAU om kontaktinfo når fotograf for 2019/2020 skal bestilles. 

 

05 Workshop  

Workshop for nye FAU-representanter og klassekontakter blir holdt tirsdag 20. august (etter sommerferien). 

Hilde, Steinar og Marianne stiller på dette møte på vegne av årets FAU. 

 

06 Skolevei  

Alle elever som blir påvirket av anleggstrafikk på skoleveien får gratis skoleskyss, hele året. Ikke bare i 

vinterhalvåret. 

 

07 SFO 

Det har vært mange spørsmål rundt oppdelingen av morgen-SFO, ettermiddags-SFO og halv plass. De som 

har halv plass har kun plass til kl 16. FAU ønsker innsikt i regnskapet for å se hva en morgenplass reelt 

koster og hva en ettermiddagsplass reelt koster. FAU ønsker at foreldre tilbys mulighet for å betale for en 

ettermiddagsplass dersom det er det en ønsker. 

Denne saken følges videre av Steinar Drønen inntil nytt FAU er på plass i neste skoleår. 

 

 



08 Arrangementer - 17.mai 

 

Det blir 17.mai feiring i Foldnes Kirke 

Det blir tradisjonelt arrangement med loddsalg, kafeteria og leker. 

17.mai komiteen blir, som tidligere år, FAU-representant og klassekontakt for 1, 3. og 6. klasse. 

Det har vært en utfordring i år å få med foreldre til å stille i boder og kafeer. Dette kan skyldes at 17. mai i år 

er på fredag samt at arrangementet blir holdt et annet sted enn skolen pga byggeprosessen.  

FAU representantene deler arrangementet på facebook og prøver å formidle til så mange som mulig i 

klassene at det blir et tradisjonelt arrangement ved Foldnes Kirke. 

 

09 Dekke lokasjon for tilstelning til avslutninger i 7. trinn 

På grunn av at hovedskolen med kjøkken og gymsal er under rehabilitering er det ikke mulig for årets 7. 

klasser å benytte skolen til avslutning for å markere at de er ferdige med 7 år på barneskolen. Det er gitt 

tilbud om å benytte grønt bygg og blått bygg, men klassene ser ikke at det er store nok rom til å samle elever 

og foreldre (60-70 personer). Til avslutningene har 7A bestilt Våge/Foldnes grendahus og 7B har bestilt 

Foldnes Kirke. 

Det ble besluttet på møte at FAU dekker lokasjon for tilstelning for begge klassene. 

 

10 Neste FAU-møte: Workshop med nye FAU-representanter og klassekontakter – 20 august 

 

Referent 

Elisabeth Kjønsberg (4B) 


