
MØTEREFERAT for FAU barnehage/ skole og SU (skolens 

samarbeidsutvalg) 28.09.2022 kl. 18.00 - 19.30 
 

Sted: Personalrommet  

Til stede: Karen Stenslund (enhetsleder/ rektor), Heidi Haugen (styrer bhg), Ragnhild 
Kostøl (andre ansatte), Randi F. Godtfredsen (ansatte skole) og Anne 
Brodersen (inspektør) 
 
FAU bhg: Sanela Sukalic (Smia), Marlen N. Møller (Skugga) og Julie H. 

Johannessen (kalvehagen) 

 

FAU skole: Anette S. Jacobsen (1. trinn), Joakim Kargaard (3. trinn), Ranya 

Danielle Tønnesen (4. trinn), Torunn Olsen (5. trinn) og Gry Helen Haugland 

(6. trinn) 

 

Forfall: Synnøve H. Stangvik (Otra), Susanne Oprann (Bjønnehiet), Hassen Tariq 
(Geidefjellet), Sissel F. Mørk (2. trinn) og Lani Øvland (7. trinn) 
 

 

1 

 

Sak 

nr. 

 Ansvar 

19/22 Godkjenning av innkalling/ dagsorden 

Godkjent 

 

 

20/22 

 

Bli kjent med hverandre - ALLE MED 

Vi brukte god tid på å bli kjent med hverandre, spise hjemmebakt kringle laget 

av Karen og drikke kaffe. Alle presenterte seg. Nytt dette skoleåret er at 

barnehagen har dannet et eget FAU i likhet med skolen.  

 

  

21/22 Vennegrupper, årtidssamlinger 

På småskolen oppfordres det til vennegrupper og årtidssamlinger, og 

årtidssamlinger på mellomtrinnet og stor avdeling i barnehagen 

 

 

22/22 Foreldrenettverk 

Det er ønskelig at man fortsetter med foreldrenettverk. Her kan foresatte ta 

opp temaer som angår dem, eller invitere inn noen til å holde foredrag. 

 

 

23/22 Fravær  



I kjølvannet av pandemien ser vi at det fortsatt er en del fravær og noe 

skolevegring. Oppvekstsenteret ønsker at FAU tar tak i dette og jobber med 

foreldrenes holdninger. Vi ønsker at barna skal sendes på skole eller 

barnehage, så får heller de ansatte vurdere om de må sendes hjem hvis de ikke 

er i form. 

24/22 Skolemiljøutvalg 

Dette er en fast post på hvert møte. Fokus er trygt og godt skole- og 

barnehagemiljø. Dette vil blant annet være tema for alle ansatte på 

planleggingsdagen 21. oktober.  

 

25/22 Eventuelt 

• Fotografering: Det ble bestemt at det skulle sendes ut en forespørsel til 

de foresatte om de ønsket fotografering, fellesbilde og/ eller 

portrettbilde. 

• Neste møte holdes siste onsdag i oktober, 26.10.22. FAU møter fra 17-

18, og SU fra 18-19.30 på personalrommet 

• Husk å melde dere på Komfug-møte 18. oktober for de som er 

interessert. Påmeldingslenke finner dere her: https://www.komfug.no/ 
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