
Referat FAU møte onsdag 24.januar. 
 

Tilstede: Elen, Marit, Heidi, Ellen, John, Anne, Randi og Målfrid 

 

Uteområdet: 

John har gjort en strålende jobb med sponsorer og mener vi er i mål med penger til oppgradering av 
volleyballbanen. Har hvert fall 25000kr til nå, (venter fortsatt på svar fra noen), pluss evt. 3000kr fra 
skolen. I tillegg fått Lillebø til å sponse med en del sand, Coop ekstra bygg med materialer for rundt 
3000kr.  

(Blir det «for mye» penger, så bruker vi det som er til overs på oppgradering av lekeplassene etc.) 

Han har også fått gode priser fra Rumag på «skilter» med sponsorene på. Str.0,5X2m. (700kr pr.skilt) 
til å sette opp rundt banen. 

Frode Espeland kan stille med forskaling, låner utstyr fra jobb og ordner gode priser på betong og 
armering. Her er planen å få gjort dette før påske, helst 27/3. 

John kan låne minigraver og grave enten 16/3 eller 23/3. Så er det klart for å kle etter Påsken, sette 
opp en dugnad i etterkant. John bestiller materialet og Stig Tore kan ta det med på lastebilen sin, 
men må ha en lagringsplass til det. Lurt å beise materialet først? Ellen hører med spinneriet om det 
er mulig å låne lokalet som egner seg for lagring og beising av materialet.  

Planen er å kle oppetter gjerdet ca. 1m og 1/2m på resten. John har fått laget en flott illustrerende 
tegning som viser hvordan det skal bli.  

Få med folk på dugnad som er tømmermenn etc. Folk med litt erfaring og peiling.  

Håper å kan ha alt ferdig til skolegårdsfesten og ha en slags åpning da. 

Kommunen har vært på befaring og skal fikse opp i en del ting, bla. sette opp ett gjerdet ned til 
skuret, fylle opp med sand og legge asfalt noen steder, pluss fikse en del feil som kom opp på 
lekeplasskontrollen. 

Purre litt på kommunen ang. dette slik de også kanskje kan bli ferdig til åpningen på 
skolegårdsfesten. Sende de datoer når vi tenker og ha det. 

Kommunen hadde nevnt på om vi ønsket og snu banene, men da ender vi opp med å ha ansvar for 
begge. Vi fikser volleyballbanen og kommunen har hansvar for grusbanen. 

Lekeplasskontroll: 

Hovedettersyn av lekeplassutstyr. Noen A-feil som må skiftes ut med engang, en del B-feil og C-feil. 
Som må tas etterhvert. Kommunen skal fikse A-feila. Skolen skal kjøpe nye husker. Noen feil gikk på 
råte, trengs maling, klemfare, feil avstand og diverse. Vi i FAU har fått se bilder av disse feilene og 
mener dette kan tas på sikt, klemfarene skal fikses ellers så var det ikke noe som det var bråhast 
med. 

Det store bordet som står oppe ved banene må sjekkes, greit stort bord som hvis mulig må fikses opp 
eller bare kastes hvis det ikke kan oppgraderes. Hvis noen har innvendinger på at C-feil tas på sikt, gi 



beskjed til Målfrid. Hun noterer opp hvis noen av disse feilene kan fikses opp når vi allikevel har 
dugnad. 

 

Juleball-evaluering 

Elevene var veldig fornøyd. Sånn praktisk mener vi at det ikke er nødvendig at alle i FAU er vakter 
hvert år, dele slik at tre og tre tar hvert sitt år og da sammen med to stk i fra FAU Dirdal.  

Hadde mozell som velkomst og det var ikke så populært, finne på noe annet neste år. 

 

Endring av målform 

Flere foreldre som har ønsket dette lenge. Dette er en stor mølle og sette i gang. FAU og elevråd ha 
ett ønske om endring, ta det videre til kommunestyret, deretter avstemming i kommunen og tilslutt 
folkeavstemming. 

Ta det opp på SU møtet og høre hva de synes. Tenker å sende ett ut ett brev fra FAU til alle foreldre 
hvor de kan krysse av om dette er ønskelig å sette i gang med først og fremt.  

Spansk som valgfag? Muligheter for det? Har kun tysk og engelsk fordypning. Ikke noen spansk 
lærere på Oltedal, men de har på Dirdal. Kan se på det, men går mye tid hvis elever skal fraktes til 
Dirdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


