
Referat fra digitalt FAU møte, mandag 05.12.2022 
  

Til stede: Geir Ole Johansen 5B, Ingelin Våge 7A, Lene Jensen Ekerold 5A, Silje Karin Myhr 
Algrøy 2A, Tonje Brunsell Sørli 6A, Tonje Kyrkeide Åsebø 3B, Ingvild Skaar 1A, Charlotte 
Molland 4B, Esteban Meneses, Thomas Rasmussen 6B, Lene Holbæk 4A, Alma Tennebø 2B, 
Heidi Storemark Foldnes 1B 

Ikke til stede: Idrissa Soumahoro 7B 
 
         
INFO FRA REKTOR 

• Mye sykdom og corona blant elever og lærere 
• Nasjonale prøver ga gode resultater. Skolen ser en forbedring sammenlignet med fjoråret. 
• Elevundersøkelser knyttet til det psykososiale miljøet pågår. 
• SMU møte planlagt på torsdag 08.12.2022. 
• Elevkveld gjennomført og det var tydelig at elevene gledet seg veldig. 
• En del kliss på gulvet etter arrangementet.  Ikke lov med mat/drikke i gymsal, dette til 

etterretning. 
• Skolen er fortsatt ikke miljøverngodkjent: 

o Ventilasjonsanlegget er ferdig om kort tid. 
o Taket må fortsatt utbedres på blått bygg 
o Garderobesituasjonen for elevene på rødt bygg er ikke optimal i forhold til mengden 

elever. Per nå blir en midlertidig løsning brukt. 
  
SAKER: 
 
 

1. JULEAVSLUTNING OG ADVENTSSAMLING: 
• Det er kommet tilbakemelding fra flere foreldre på at de er skuffet over manglende 

juleavslutning i regi av skolen. 
• Det er per nå dobbelt opp med avslutninger da mange klasser arrangerer avslutning 

på eget initiativ, og man i tillegg har adventssamling på dagtid. 
• Årsaken til at skolen ikke lenger ønsker gjennomføre juleavslutninger er i grove trekk; 

Utfordringer rundt arbeidssituasjonen til lærerne og behovet for å verne de mer 
sårbare barna som finner skolehverdagen utfordrende hvis det blir for mye øving og 
endringer i forhold til normalen i november/desember. 

• Neste år kan FAU se på om de eventuelt vil lage et kveldsarrangement i advent selv. 
Rektor viser til arrangementet på Brattholmen skole hvor de har fakkeltog, 
julegrantenning, felles sang, pepperkaker og gløgg som eksempel på mulig måte å 
gjøre det på.  

• Ikke alle barn er like travle i desember med all slags fritidsaktiviteter. Innspill fra FAU 
om at skoleavslutningen er noe som bør være da det favner alle og hindrer 
utenforskap. Fra skolen sin side er adventssamling, slik det ble gjort i år, ment å favne 
alle barna da de får en avslutning i skoletiden. Tidligere har skolen sett at det ikke var 
alle barna som kom når det var arrangert på kveldstid. 
 



2. ELEVKVELD: 
• Kommet mye positive tilbakemeldinger fra elevene. Arrangementet gikk fint og var 

tilsynelatende en god opplevelse for alle. 
• Manglende discolys. Behov for å kjøpe inn noe av kvalitet som kan brukes fremover. 
• Forslag til fremtidige datoer for elevkveld er: 23. februar og 13. April 2023. Alma 

booker klasserom. 
• Veldig bra innsats av foreldrene på trinnene. Spesielt god hjelp fra de i syvende klasse 

som var ansvarlig for vaktlister osv. 
• Forslag og enighet om å gjøre elevkveldende til kostnadsfritt arrangement for 

elevene fremover. Det vil bli kjørt en prøverunde på dette ved neste elevkveld. 
 
 

3. BRUK AV GYMSAL TIL 17.MAI 
• Muligens litt misforståelser mellom FAU og rektor med tanke på bruken av gymsal. 

Det handler først og fremst om at skolen ikke ønsker mat og drikke i gymsalen for å 
unngå at gulvet skal bli ødelagt. Skolen åpner opp for dialog rundt hvordan vi kan 
sikre gulvet ved en feiring i 2023.  

• Ønskelig med et møte mellom 17.mai komite, rektor og kommunen for å diskutere 
detaljene. 

  
4. BRØNNØYSUNDREGISTERET 
• Dette er fortsatt ikke oppdatert. Dette vil bli oppdatert av Tonje og Alma. 

 
  

5. MØTEFORM FREMTIDIGE FAU MØTER  
• Fysisk eller digitalt? Vurdere det fortløpende forhold til hva som passer for folk. Det 

er mulig å kjøre møter fysisk, men at dem som ikke kan stille kan koble seg opp via 
teams el lignende. 

• Enighet om å ta neste FAU møte fysisk 10.01.2023 på Rødt bygg, 2. klasse sitt 
klasserom. Alma booker rom. 
 

  
6. Eventuelt: 
• Montering av hyller på FAU rommet må gjøres på nyåret. Geir Ole og Esteban tar 

aksjon og ber om hjelp fra flere hvis behov. 
• Dårlig belysning på uteområde på skolen på kveldstid. Behov for inspeksjon ved neste 

FAU møte. 
  
  
  
 
SAKER TIL NESTE FAU MØTE: 
 

1. Det meldes tilbake fra elever og voksne at det er vanskelig å få bruke 
basketballkurven slik den står nå i fotballbingen, da den stort sett alltid blir brukt og 
prioritert til fotball. Det bør vurderes om det er mulig å flytte den. 

2. Utbedring av skolens uteområde 
  



  
Foldnes 05.12.2022 
Charlotte Molland 


