
Referat FAU møte 20.05.21  

 

 

Sted: Microsoft Teams, 20.05.21 kl. 20.00 

 

Tilstede: Christine Brogstad (4a), Jorunn-Anita Herner (4b), Hanne Misje Lokøy (5a) Vibeke 

Kalsås (6a), Therese Jarlind (6b) Birte Berge Antvedt (7a) Anette J. Arsland (7b) 

 

Referent: Birte Berge Antvedt, FAU leder 

 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 18.03.20 

 

Referat godkjennes uten kommentarer. 

 

2. Orientering fra møtet i SMU/SU 29.04.21 

 

2.1 Oppdatering vedrørende henteplass for minibuss på Misje fra høsten av:  

 

Etter ny dialog mellom skolen og samferdselsavdelingen i kommunen, er det nå 

enighet om at minibussen kjører helt nord på Misje og snur på den offentlige kaien 

der. Elevane går deretter på bussen ved Mattisbrekko slik de gjør i dag.  

 

2.2 Angående vurdering av justering av skolekretsgrenser 

 

Saken slik den er lagt fram:  

 

«kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak som vurderer justering av 

krinsgrensene i lys av skulestrukturen i nordre del av den nye kommunen. Prosessen 

må følgje forvaltningslova sine krav til høyringsrunde før vedtak. Øyene 

Misje og Turøy har kort avstand til Toftøy skule. Toftøy skule har ledig 

kapasitet. Ågotnes og Landro er eit område med høg folkevekst». 

 

Politikerne har bedt om videre utredning før de vil vurdere saken. Den skal opp på 

nytt i Utvalg for tjenester og levekår 9. juni. Både SU, FAU og elevrådet vil skrive 

høringsuttalelse dersom saken kommer ut på høring, da vi mener at forslaget bl.a. ikke 

tar hensyn til hvor barna har sitt nærmiljø. Hensynet til barnets beste skal vektes tungt 

i slike saker. 

 

3. 17. mai 

 



17.mai feiring for elevene ble gjennomført på skolen 12.mai med 17.mai tog, leker på 

plassen, korps og is. Foreldrene hadde bakt mye godt til alle klassene, og FAU hadde 

kjøpt inn sendebrett som premie til alle elevene. 2. trinn vant vandrepokalen for beste 

heiarop. Film fra dagen ligger på skolens hjemmeside. 

 

4. Oppsummering av året. 

 

FAU står uten inntekter dette skoleåret grunnet pandemiens begrensninger på 

arrangementer. FAU bestemte likevel i høst at dette ikke skulle gå utover barna, og 

har støttet elevrådet med midler til uteleker, bidratt økonomisk til 17. mai feiring på 

skolen og til bilkortesjen, og til elevavslutninger. FAU vil planlegge for flere ulike 

inntektsgivende arrangementer så snart dette blir mulig.  

 

FAU har tatt initiativ til et samarbeid mellom FAU Landro skule og FAU Ågotnes 

skule, og håper at dette kan komme i gang til høsten. 

 

FAU merker seg lavt oppmøte på flere av møtene. Det er også som regel de samme 

som stiller på hvert møte. FAU vil til høsten jobbe med å øke engasjementet blant 

foreldrene, og diskuterte ulike forslag for hvordan dette kan oppnås. 

 

 

 

 

 


