
Referat FAU-møte torsdag 17.01.19  

Tilstede: 

Marianne Kvitnes (1a), Mona Christiansen (1b), Wenche Foldnes (2b), Hilde Karin Nordvik-Ottesen (3a), Raymond 

Nilsen (3b), Elisabeth Kjønsberg (4b), Steinar Drønen (5a), Trygve Olsen (5b), Torhild Hagenes (6b), Vanja Eriksen 

(7a), Elisabeth Rolland (7b),  

Ikke tilstede: Leif-Kjartan Bjørsvik (2a), Christopher Hansen (4a), Cathrine Knutsen (6a), Rektor Ragnhild Magerøy 

01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader 

02 Økonomi 

Ingen merknader 

 

03 Orientering fra rektor 

 

 Digital læring: 

o It’s learning går mer og mer ut og blir erstattet av google classroom. 

o FAU savner informasjon og opplæring av foreldre for å være i stand til å hjelpe elevene 

med lekser. Dette taes opp igjen på neste FAU møte når rektor er med. 

 

 FUG Samtalekort/diskusjonstema – brukes for nye klassekontakter og FAU-representanter.  

Det finnes et sett med samtalekort på skolen. Behov for flere sett med samtalekort ble diskutert på 

FAU-møte og vi vurderer at vi ikke trenger flere kortsett. 

 

 Oppslag i BT i dag, 17.jan, om Foldnes Skole. Foldnes skole ble sertifisert som Dysleksivennlig 

skole før påske i fjor. Det er kun 2 skoler i Hordaland som er det foreløpig. 

 

 Status på rehabiliteringen: 

o 1 Uke forsinket men nå er rehabiliteringen i gang.  

o Det vil bli litt tilpasninger og nye prioriteringer med romfordeling, spesialrom og 

garderober når skolen er ferdig rehabilitert. 

o Instruks om innkjøring på skoleplassen i skoletiden måtte strammes opp men nå fungerer 

kjøremønsteret greit. 

 

 Elevene blir nå busset til gym i Sotra Arena 

 

 

04 Tilbakemeldinger fra elevrådet 

 Fotballturneringen i mai blir erstattet med håndballturnering 

 

 Forbud mot mobil på buss til og fra skolen legges i ordensreglementet. Det er fint om skolen minner 

foreldrene på at dette ligger i ordensreglementet. 

 

05 Trygg i Fjell arrangement 

 

Foreldre og foresatte til alle klassene er invitert. FAU-representant minner om arrangementet på klassen sin 

facebook-side. 

Rektor og Trygg i Fjell ønsker å vite ca hvor mange som kommer. Hver FAU-representant lager et 

arrangement på facebook slik at man får et forhåndstall på hvor mange som kommer fra «sin» klasse. 

 

  



06 Skolevei – skoleskyss 

 

SU diskuterer fremdeles skoleskyss i forbindelse med veiarbeid med kommunestyret. Dette er ikke endelig 

avklart. Det er imidlertid klart at ferdigstillelse av skoleveien er utsatt til utgangen av 2020. 

 

 

07 Arrangementer - 17.mai 

 

Det blir 17.mai feiring i Foldnes Kirke 

Det blir tradisjonelt arrangement med loddsalg, kafeteria 

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

 

08 Neste FAU-møte: Torsdag 7. mars 

 

 

Referent 

Elisabeth Kjønsberg (4B) 


