
1. Referat FAU møte, mandag 1. november 2021  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 1b: Esteban Meneses, 2a: Alma Tennebø, 
2b: Kristin Wolff Anglevik, 4a: Linn Straume, 5a: Kristin Sårheim, 5b: Ingrid Marie Soldal 
6b: Jane O’ Farrell, 7a: Otto Christian Alexander Kaurin Nilsen.  
 

2. Ikke tilstede: 1a: Silje Karin Myhr Algrøy, 3a: Esther Elimeleche Tysse, 3b: Kjersti Iren 
Vikne, 4b: Geir Ole Johansen, 6a: Catharina Ellingsen, 7b: Trude Aase Nilsen.   
 
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 1. november, kl 20:30.   

 

1. Informasjon fra rektor  

• Det har vært avholdt SU-møte og SMU-møte, hvor SU og SMU ble konstituert.   

• Skolegården er åpnet opp, slik at alle nå kan være samlet og bevege seg fritt.  

• Driftig elevråd som informerer om at elevkvelder «brenner mest». Dette ønsker de 

seg veldig gjerne. Elevrådet har luftet idéen om at 4. klasse skal få delta her. Det har 

blitt tatt opp at tidligere ordning med mobilfrie elevkvelder er ønskelig, slik at man er 

mer tilstede på samlingen. Elevene avtaler hentetid med foreldrene på forhånd. 

Elevrådet ønsker at FAU organiserer elevkveld. 

• 5. trinnet overnatter en natt hver, denne uken og forrige uke, på Fjell Festning.  

• 7. trinnet skal på leirskole i slutten av november.  

• Økonomisituasjonen i kommunen: sparetiltak på et tidlig tidspkt. pga. kommunens 

økonomiske situasjon. Dette vil gå utover noe, men skolen har forsøkt å ikke la det gå 

ut over elevaktiviteter.   

• Ingrid Fjær gikk av i august. Det er blitt tilsatt to nye avdelingsledere, Espen Hanuren 

(5.-7. trinn) og Hans Breivik (1.-4. trinn). Daglig leder på SFO, Ann Eline Street har 

sammen med avdelingsledere og rektor et godt samarbeid.   

• Juleavslutning blir på klassenivå i år. Her kan f.eks. klassekontaktene lage til noe gøy i 

klasserommet el.l. Ragnhild sender ut melding på transponder til alle klassekontakter 

i morgen.   

 

2. Elevkveld: 
FAU er positivt innstilt til elevkvelder, men ble enig om at dette er et arrangement de ønsker 
at skal være forbeholdet de eldste elevene på skolen (5. t.o.m. 7. klasse). FAU tar sikte på å 
avklare nærmere tidspunkt for elevkvelder og organiseringen rundt disse på neste møte som 
er satt opp den 6. desember. Klassekontaktene for de aktuelle trinnene vil få nærmere 
informasjon om dette via en Facebookgruppe, som opprettes av Ingelin i FAU.    

 

3. Basketstativ og nye håndballmål – Det er ytret ønske fra elevrådet om midler til anskaffelse 

av basketstativ og håndballmål fra FAU. Alma sjekker nærmere opp med rektor hvem som 

kan levere slike installasjoner og hva prisen eventuelt er.    

 

4. Juleavslutning – se kommentar under informasjon fra rektor der dette omtales nærmere.    

 

5. 17. mai - komite:  

3. og 6. klasse er ansvarlig for 17. mai feiringen. Ingelin oppretter en gruppe på facebook for 

de som er ansvarlig her.   



6. Eventuelt:  

1. Klassekasse:  

Avventer avgjørelsen på om FAU skal dele ut midler og evt. hvor mye til alle 

klassekassene til neste møte. Her er det flere faktorer som må avklares bl.a. pris på 

basketkurv og håndballmål, samt kostnaden med å arrangere elevkvelder.    

 

2. Facebook Ingrid kontakter tidligere administrator for FAU sin Facebookgruppe og slik at 

medlemmene av denne er oppdatert.   

 

Neste FAU-møte avholdes fysisk den 6.12.21. Alma undersøker og kommer tilbake til lokasjon.  

 

Saker til neste møte:  

- Mat på skolen?   

- Sykkelstativ: Noe nytt i den saken?  

- Belysning på skoleplassen: Noe nytt angående dette? 

- Feile opplysninger i Brønnøysundregisteret angående navn på styreleder i FAU. Må sjekkes 

nærmere.  

 

 

Takk for oppmøte, velkommen igjen ☺ 

 

Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


