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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU-møte Møtedato:  25/1 2022 Tid: 17:30  

Møteleder: Susanne Moe Møtested: Teams Neste møte:   

Referent: Gunnhild Ro Ref.dato: 
 

25/1 2022 Arkivkode:  

 

Tilstede:  1A, vara 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, vara 4B, 4C, 5A, 5B, 6C, 7A, 7B, 7C 
Ikke møtt:   2C, 5C, 6A, 6B. 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av  referat og sakliste: Saksliste og referat godkjent Susanne Moe 

2 Rektor orienterer : 

- Status uteområde og bevegelsesanlegg:  

Elevrådet har vært rundt på andre skoler for å se på andre uteområder. 

Plan videre er å flytte huskestativene like ved lysløypebakken, og lage et 

bevegelsesanlegg mellom tauløypa og opp mot der skogspyramiden lå. 

Det foreligger et løfte om å starte dette arbeidet i september. 

Parkvesenet er bedt om å hogge trær for å få inn mer sol.  

 

- Brukerundersøkelse SFO 

Undersøkelsen begynner å bli klar, ønskelig at SFO-gruppa i FAU kommer 

med eventuelle siste innspill. Ønske om at undersøkelsen sendes ut 

relativt raskt. Forrige brukerundersøkelse ga lav svarprosent, 

klassekontakter må oppfordre foreldre til å svare. 

 

- Korona: nye karantenebestemmelser: lagt ut info på skolens hjemmeside. 

Arild Sæbø 

3 Økonomi:  

- FAU-regnskapet legges frem. Det er ikke arrangert 17 mai de to siste 

årene. Dette gir FAU utfordringer da 17.mai er hovedinntektskilden. 

Derfor vil ikke 5. og 6. trinn få samme tilskudd til 7.klassetur som tidligere 

trinn har fått. Det oppfordres til å allerede nå gjennomføre dugnader 

klassevis for å samle inn penger. Evnt samarbeide på tvers av 

klassene/trinnene.  

- Elevkveldene har gått i pluss. 

Arild Sæbø/Susanne 

Moe 



4 Arrangementer fremover: 

- Elevkvelder: Tilbakemeldinger om at elevkvelder har vært vellykket. Pr. nå 

er skolen i gult nivå, som betyr at elevkvelder ikke kan gjennomføres. 

Oppsatte datoer blir stående, og man må fortløpende komme tilbake til 

om det kan gjennomføres. Bongsystem har fungert bra. Dersom det ikke 

gjennomføres flere elevkvelder dette semesteret, og elever har flere 

bonger igjen, kan de brukes igjen til høsten. Om det er elever i 7.klasse 

som har bonger igjen, regnes det som innskudd til klasseturen.  

 

- Vinterball 7.trinn: Jobbes med av komiteen. Justvik skole som står som 

arrangører i år har valgt å forskyve dato til 29 april.  

 

- 17.mai 2022: Det er satt ned en komite i 4.trinn. Perm med all info er på 

skolen. Plan om å permen digitalisert og lagt inn i Spond.  

 

5 Søknad om midler til skoletur:  

FAU har mottatt søknad fra alle klassene på 7.trinn om 750 kr per elev. 

Søknadene godkjennes av FAU. Dersom tur eller planlagt opplegg ikke kan 

gjennomføres på grunn av feks restriksjoner oppfordres det til at midler 

tilbakeføres FAU, slik det ble gjort i fjor. 

 

6 Oppfølging av undergrupper: 

Gjennomføring av undergruppemøter: Undergruppene gjennomfører møter i 
forkant av neste FAU-møte fra kl. 1730-18. Deretter blir det FAU-møte fra 18-19. 
Dersom neste FAU-møte gjennomføres digitalt, er det gruppeleder i 
undergruppene som sender ut link og kaller inn til møte, kl 17:30, deretter 
gjennomføres FAU-møte kl 18. 
 

a. IKT 

Har foreslått ulike programmer, spill og apper for skolen, lærerike 

programmer om bl.a matematikk, geometri og programmering. Skolen 

har ikke tilgang til å legge dette inn, men kan spille det inn til kommunen. 

b. SFO 

FAU og SFO-gruppen ønsker at brukerundersøkelsen sendes ut slik den er 

nå. Viktig at den sendes ut raskt slik at svarene kan komme i god tid, slik 

at skolen kan bruke nyttige innspill som kan komme neste år til gode.  

c. Trafikk 

Refleksaksjon: Lærere har delt ut reflekser til alle elever. Lærerne hadde 

ikke mulighet til å administrere konkurranse, men tilbakemelding om at 

elevene på skolen er flinke til å bruke refleks. Ønskelig at trafikkgruppa i 

FAU gjennomfører refleksaksjon hvert år.  

Representanter fra gruppa har vært med på befaring av skoleveien 

sammen med rektor og kommunen og det er gjennomgått  punkter med 

trafikale utfordringer.  

 

Tidligere ved skolestart har foreldre stått med gule vester ved Margretes 

vei og i bunnen av bakken ved Eidet småbåthavn. Er det aktuelt å gjøre 

dette igjen, for eks til våren? Trafikkgruppa diskuterer dette.  

 

d. Skolemiljø  

 



Vært i kontakt med barnelege Jesse Aboagye som sammen med Politiet 

kan gjennomføre foredrag med tema misbruk av barn i sosiale medier. 

Gruppa tar kontakt med skolen før å høre om skolen og FAU kan dele på 

kostnaden. Foredraget er også relevant for skolens ansatte.  

Vært i kontakt med Blåkors ang Snakk om mobbing – program. Foreløpig 

er det kun laget program rettet mot lærere. Det jobbes med å lage et 

lignende program rettet mot foreldre, som vil være mer aktuelt på et 

senere tidspunkt.  

Det finnes en del digitale foreldremøter på eksempelvis Facebook. 

Oppfordres til å dele i FAU-gruppe, så klassekontakter kan vurdere å dele 

i klassegruppe. 

7 Eventuelt: 
 
Enkelte klasser får lekser via elevkanal, flere elever har problemer med å få 
tilgang. Arild tar dette videre. 
 
Spørsmål om  FAU sitt reglement for 7.klasse sin avslutningstur bør si noe om  
reise til utlandet, eksempelvis Sverige/Danmark. Enighet i FAU om at det bør 
være minst mulig regler slik at det er mulig for klassene å lage individuelle 
opplegg, men at komiteene i klassene oppfordres snakke sammen. Det er ikke 
ønskelig med store forskjeller på tvers av klassene, spesielt når det gjelder lengde 
på tur. Det gjøres ikke endringer i reglementet. 
 
Penger som hver enkelt klasse samler inn via dugnad som sparing til 7.klassetur 
settes inn i klassekassen, og ikke til FAU.  
 
 
 
 

 

 


