
Referat FAU møte 18.03.21 

 

Sted: Microsoft Teams 18.03.21 

 

Tilstede: Dan Vindenes (1.trinn), Anita Tomar (3b), Christine Bogstad (4a), Jorunn-Anita 

Herner (4b), Hanne Misje Lokøy (5a), Therese Jarlind (6b), Birte Berge Antvedt (7a) 

 

Referent: Birte Berge Antvedt, FAU leder 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 21.01.21 

 

Referat godkjennes uten kommentarer. 

 

2. Orientering fra møtet i SMU/SU 11.03.21 

 

2.1 Status fra elevrådet. 

Elevrådet har i samarbeid med koordinator for TL-programmet kjøpt inn mye nytt utstyr til 

bruk i friminuttene. Det er blant annet kjøpt inn fotballer, håndballer, kanonballer, 

moonballer, kjegler, tennisballer, hoppetau og rockeringer. FAU har bidratt med 8000,- til 

innkjøp, og skolen har dekket resterende. 

 

Elevrådet har fått inn en del forslag til navn på det som skal bli skolens eget «TL-program». 

Elevrådet jobber videre med å velge navn. 

 

Elevene har kommet med forslag til innkjøp av bøker til skolebiblioteket. De ønsker seg også 

flere brettspill. Skolen har allerede en del brettspill, og for å få oversikt over hva som finnes, 

foreslås det i SMU å samle disse på biblioteket. Da kan de lånes ut på samme måte som 

bøker. Elevrådet tar saken videre til bibliotekansvarlig.  

 

3. 17.mai 

 

Hanne Misje Lokøy informerer fra møtet kommunen hadde med 17. mai komiteene 16.03. 

Det blir en annerledes 17. mai også i år. Det planlegges bilkortesjer rundt i kommunen slik 

som i fjor, og komiteene ble samtidig oppfordret til selv å vurdere om det er tilrådelig med et 

arrangement på skolene i tillegg. FAU ble enig om at det ikke skal arrangeres 17.mai på 

skolen. Det er ikke sannsynlig at det kan la seg gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte 

gitt smittesituasjonen per i dag. Barna vil uansett få feire 17.mai på skolen 12.05 med tog på 

parkeringsplassen og påfølgende leker slik som i fjor. I år vil også mellomtrinnet få delta. 

FAU har vedtatt å bidra økonomisk til at barna får en flott feiring. FAU leder avtaler med 

skolen hvordan det skal gjøres. Det foreslås at foreldrene kan bidra med f.eks baking.  

 

Astrid Engeseth har kontaktet rektor og sagt seg villig til å stille med bil i kortesjen slik hun 

gjorde i fjor. 17.mai komiteen kontakter henne. 



 

Elevrådet oppfordres til å planlegge hvordan bilen kan pyntes, og til å involvere de andre 

elevene i dette.  

 

4. Annet 

 

4.1 Endring av skolekretser i kommunen. 

FAU leder informerer om at kommunens planavdeling jobber med å utarbeide et forslag om å 

endre skolekretsene. FAU vedtar å gå mot forslaget om å flytte barna fra Misje og Turøy til 

Toftøy skule, og vil legge fram sak i en evt. høringsrunde. 

 

4.2 Sikring langs vei i Landrodalen. 

Det er nå kommet på plass autovern på deler av strekningen. Det er fortsatt strekninger med 

for høye grøftekanter. FAU avventer og ser om dette utbedres i nærmeste framtid, men vil 

følge opp saken videre dersom det ikke skjer.  

 

4.3 Møtedeltakelse 

FAU har registrert at representantene fra 2.trinn ikke har deltatt på noen av møtene så lang 

dette skoleåret. Dette er beklagelig da 2.trinn ikke har vært representert ved noen av 

avgjørelsene FAU har tatt. FAU leder har sendt en mail til representantene ang. dette. 

 

4.4 Avvik skoleskyss Landro - Misje/Turøy 

Skolen v/rektor og FAU leder hadde oppfølgingsmøte med representanter fra Skyss og Tide 

05.02. Det ble jobbet med ulike tiltak for å unngå nye avvik som setter elevenes sikkerhet i 

fare. Det har per i dag ikke vært registrert nye avvik. 

 

4.5 Endring av hentepunkt for minibuss på Misje. 

FAU leder informerer om at kommunen jobber med nye brøyteavtaler, og i den forbindelse 

ønsker at minibussen fra høsten av henter barna på Misje skule. Kommunen begrunner dette 

med at det ivaretar barnas trafikksikkerhet bedre, da veien til nordre kaien hvor bussen nå 

snur, er smal og har dårlig vintervedlikehold. FAU påpeker at denne veien er kommunal, og 

at brøyting og vedlikehold dermed er kommunens eget ansvar. At barna i tillegg da må gå 

200m + langs mørk og smal vei til Misje skule ansees heller ikke som mer sikkert enn dagens 

ordning. Rektor tar FAUs bekymring videre til kommunen. 

 


