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

1. Informasjon fra rektor  
 Rektor melder om koselig julestemning på skolen nå i desember, der elevene får en 

rolig start på dagen i klasserommene.  
 Rektor håper vi får avsluttet skoleåret slik som planlagt, men det er opp til skoleeier 

og avgjøre om det blir tidligere juleferie.  
 De nasjonale prøvene ble avholdt tidligere enn vanlig og Foldnes skule kom godt ut 

av prøvene.     
 SU-møter starter etter planen opp i januar 2021.  
 Elevrådet ble dannet for ca 1,5 måned siden, og er nå konstituert og komt i gang. De 

har hatt fokus på uteområdet der de håper å få til et samarbeid med FAU. Videre 
arbeid iht dette tas til våren. Følgende ble nevnt:  

1. Bingen trenger oppgradering  
2. Nye håndballmål  
3. Volleyball  

 
 

2. Kjøremønster:   
 Det meldes om at enkelte har begynt å kjøre inn i Krokavegen for å slippe av barna 

før skolestart. Dette er ikke ønskelig da det skaper farlige situasjoner for barna som 
bor i området og går til og fra skolen.  
 

 Det nevnes også at det til tider er mye trafikk opp på skoleplassen på 
ettermiddagstid. Det ble diskutert om en bom kunne vært en god løsning. 
 

 Kjøremønsteret er et stadig tilbakevennende problem og her ble det diskutert både 
hyppig informasjon fra skoleledelsen om kjøremønsteret samt nye skilt med tydelig, 
skriftlig informasjon. Kan trafikkvakt være et alternativ der elevene få en mer 
delaktig rolle?  
 
 

3. Refleks: 
 Økt fokus på bruk av refleks! Her er det gjerne et naturlig skille mellom de yngste og 

de eldste elevene på hvilken type refleks de ønsker å bruke.  
 

 Tidligere har det vært suksess med reflekskonkurranse, men da lærer ikke møter 
elever ute før timene lengre blir det vanskelig å holde styr på dette.  



 Fint om elevene får med seg refleksvester hjem igjen. Kanskje lærer eller SFO-ansatte 
kan prøve å minne barna på dette.  
 
 

4. 17. mai:  
 Det blir trolig ingen ordinær 17.mai feiring i 2021, men vi ble enig om at vi skulle 

tenke på, til neste gang, alternative løsninger til innsamling av penger. Her ble det 
nevnt både loddsalg og kjeks- og kakesalg, tilsvarende slik idrettslag gjør det.   

 
5. Klassekasse:  

Alle FAU-representantene purrer på sine klassekontakter for å få opplyst kontonummer. 
Kasserer vil utbetale fortløpende. Det ble også nevnt at denne informasjonen kunne legges 
ut på FAU sin FB side, der også klassekontaktene er med. Fint om administrator for siden kan 
rydde i medlemslisten.  
 
 
Takk for oppmøte, velkommen igjen  
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


