
FAU STYREMØTE 19.08.21 kl. 2000 

Sted: Knappskog skule 

Til stede: Nina, Mariann, Susann og Synnøve. 

Agenda: 

SFO, bemanning, organisering mm. 

Skolefrukt 

Tilsynsrapport fra skolen 

Trafikk 

Annet 

 

Gjennomgang av forrige møtereferat:  

Ingen kommentarer. 

SFO, bemanning, organisering mm. 

Det er blitt meldt inn frustrasjon vedr bemanningen v/SFO. Både skolen og SFO har bemanning iht. 

regelverket.  

Er det noe FAU kan gjøre for skolen for å få økte ressurser for skolen og SFO. Susann vil forsøke å få 

FAU kommunalt på banen. 

Skolefrukt 

Det er ønskelig med skolefrukt. FAU har ikke økonomi til dette. Undersøke pris på skolefrukt og hva 

tilbudet innebærer. 

Tilsynsrapport vedr forholdene ved skolen 

Se vedlagt tilsynsrapport. Susann følger opp med rektor vedr. om forholdene er utbedret evt. plan 

for gjennomføring. 

Trafikk 

God informasjon lagt ut av skolen på trafikksituasjonen før skolestart. Politiet hadde skolekontroll 

første skoledag. 

Annet 

17.mai 

Komiteen må være satt før jul 2021. 

2 og 3 klasse får frist til å melde inn representanter i komiteen innen 15 sept. Mariann orienterer 

lærerne slik at dette blir tatt opp på foreldremøte i aug/sep. 

Susann undersøker om noen fra 17 mai komiteen 2020/21 kan orientere påtroppende komite. 

 



Sosialt 

Det er ønskelig at det det organiseres sosiale tilstelninger for elevene utenom skoletid så snart 

pandemien tillater det. Miljøkoordinatorene følger opp med foreldrekontaktene i klassene. 

Svømming 

Det etterlyses svømmeopplæring for 2 klasse. Opplæringen ved kolen er i 4 klasse. Undersøke med 

klassekontaktene i 4 klasse om de er informert om det blir noe svømming i 4 klasse. Har vært delvis 

stengt ifb. med Covid-19. 

Er det muligheter for utesvømming for 3 klasse? Mariann undersøker. 

Gjenglemte klær v/skolen 

Loftet på skolen burde vært ryddet. Mye gjenglemte klær. Noe blir brukt av skolen, men det burde 

vært sortert og ryddet for å få bedre plass. Susann og Mariann tar det opp med SU/skolen om FAU 

skal bidra.  

 

Neste møte 

Årsmøte FAU den 30.09.21 kl. 1930, Knappskog skule. Flyttet til 18.10.21 kl. 1930 Knappskog skule. 

 

 


