
Referat fra FAU møte 06.10.2021 

Referent: Elisabeth Telle Sellevåg 

Tilstede: 

Rektor Linda Selheim, Cathrine Midttveit og Fredrik Mortensen 

1. Kim Eide  

2. Elise Landro 

3. Ikke tilstede 

4. Monika Schønningsen og Anne Fenne 

5. Arild Hammeersland 

6. Jørgen Kausland og Jannicke Høyland 

7. Chatrine E Gullord og Elisabeth Telle Sellevåg 

SFO: Kim Eide  

Saksliste 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjent uten marknader 

• Val av referent 

 Elisabeth Telle Sellevåg 

• Konstituering av nytt FAU (faste medlemmar, leiar, nestleiar, sekretær, kasserar) 

 Leder: Jørgen Kausland 

Nestleder: Jannicke Høyland 

Kasserer: Anne Fenne 

Sekretær: Elisabeth Telle Sellevåg 

Hele FAU må meldes inn i altinn – Aksjon Jørgen Kausland 

• Val av representantar til Samarbeidsutvalet 

SU: Jørgen Kausland – vara Arild Hammersland 

SU: Jannicke Høyland – vara Elise Landro 

• Møteplan fram til jul 

 Neste møte mandag 22.11.2021 kl 18-19. FAU leder kaller inn 

• Orientering av førre FAU-skuleår v/Cathrine Midttveit og Fredrik Mortensen 

 Relativt rolig år grunnet covid.  

 Fikk inn 26000 kr på digitalt lotteri. 

 

• Gjenståande saker v/Cathrine Midttveit og Fredrik Mortensen 

1. Trafikksikring – FAU har jobbet med en del saker som vi ser resultat av. Overgangsfelt ved 

parkeringsplass, fjerne betongkant ved utkjørsel av parkeringsplass, eget felt for avstigning 

ved levering av skolebarn, lys rundt overgangsfelt nede i krysset, ny oppmerking rundt 

parkeringsplass, gjerde langs tursti. 



2. Barnevakten – disse ønsker å komme for å holde foredrag til 3-7 trinn og foreldre. Dette er 

en kostnad FAU vil ta, samt vi får støtt fra et forbund. Ønsker å tilrettelegge å få dette til på 

vårparten av skoleåret.  

3. Innspill til nasjonal transportplan. FAU har jobbet med innspill mot nasjonal transportplan 

om bl.a. sammenhengende gangsti til Glesvær, Busskur ved butikken mot Telavåg, trafikk 

rundt Nolten i Telavåg, gangfelt i Telavåg. Her må vi fortsette å gi innspill, samt ha trykk mot 

gangsti mot Glesvær, da dette er satt av penger til, men må godkjennes av fylket.  

4. Årshjul – FAU/skole, beskriver hver sin rolle i årshjulet. 

• Ligger på skolen sin hjemmeside.  

• TV-aksjonen 2021 og FAU si rolle 

 Det har ikke kommet direkte kontakt til rektor som det vanligvis gjør. Jørgen tar aksjon inn 

mot kontaktperson fra kommunen for å få mer info rundt dette.  

• Oppstart av skuleåret v/rektor 

 Rektor informerte om nytt skoleår. Elevantall har gått opp og det er nå to kontaktpersoner 

pr steg. Det er søknad ute for å dekke personell som skal i permisjon til neste år.  Det er mye sosialt 

som skjer på tvers av stegene.  

• Økonomi v/rektor 

 Rektor informerer om økonomiske situasjon i kommunen. Skolen skal spare rundt 100 000 

kr, men det vil ikke innebære kutt i årsverk, vanlig undervisning eller spesial undervisning. Sparetiltak 

går mot ekstraordinære tiltak eller investeringer. Det blir også referert til fb-sider mot innsamling av 

penger til skoler for å kjøpe materiell, at det er ikke slik sparingen fungerer. Alle elever har det de 

trenger, skal ha og har krav på mot opplæring.  

• Eventuelt 

1. Innspill om å trekke hvem som skal sitte i FAU fra 1. klasse av, slik at det blir en rettferdig 

fordeling av FAU kandidater. Dette punktet tas videre til diskusjon neste møte. 

2. Utkjørsel nede i krysset – siktsonen mot Kausland er veldig dårlig. Det står igjen en liten 

knaus som bør fjernes for å bedre sikt for biler mtp elever som kommer 

gående/syklende fra Kausland/Glesvær. Aksjon må tas videre. 

3. Gjerde nede ved naustene på gamle fylkesvei mot Pollen. – Det ble vedtatt tidligere i 

kommunen at det skulle komme en støypekant. Denne er der, men foreldre uttrykker 

bekymring for om denne er høy nok mtp at dette er en skolevei hvor barna skal ferdes til 

og fra. Aksjon må tas på å sjekke om mur er tilstrekkelig. 

4. Merking på parkeringsplass – en pil skulle vært merket annerledes for å vise at man ikke 

skal kjøre ut igjen samme vei som man kom inn. Dvs, man må det, men man skal kjøre 

rundt. Enighet om at det ikke brukes tid på dette nå. 

5. Info – skiltplan er enda ikke godkjent fra fylkeskommunen. Skilt står klar, og vil bli motert 

så snart planen er godkjent.  

6. «Sumpen» - de som har unger som har vært der, de vet. Et gjørmehull, og det er meldt 

inn til drift, kommunen at det er behov for ytterligere utbedring for å kunne drenere 

vekk vann for å unngå at det blir slik det er i dag.  

7. Penger til sosialkveld – foreldrekontakter kan søke til FAU om å få penger til sosialkveld. 

Man setter disponibelt 1000kr pr klassetrinn pr skoleår. Enighet fra gruppen. 

 


