
Referat FAU-møte 24. novmber 2016 

 
Til stede: Stig Tvedt (inspektør), Hans Amot (1. trinn), Evelyn Schedelberger (2. trinn), Mona T. 

Strandhagen (3. trinn), Ragnhild Jones (3. trinn), Karen Lundal (4. trinn), Anthony Collins (4. trinn), 

Bjørg Irene Samuelsen (5. trinn), Marlen Cervellino (FAU-leder + 5. trinn), Katrine Pensgård (6. trinn), 

Hege Kringleland (6. trinn) og Hulda Markhus (7. trinn). 

 

Meldt forfall: Michael Klages, Susann Jarlsby, Anett Madsen og Morten Rode. 

 

1. Hans Aamot (1. trinn) ble valgt som kasserer for 2016/2017. Han ringer kontorleder (Erna) og 

spør om saldoen. FAU-leder tror det er ca 10 000 kr igjen. 

 

2. Mona T. Strandhagen (3. trinn) ble valgt som referent for 2016/2017. Referatet sendes på mail 

til alle i FAU, samt rektor. Dersom ledelsen ønsker det, kan referatet legges ut på skolens 

hjemmeside. 

 

3. Bjørg Irene Samuelsen (5. trinn) oppretter en Facebook-gruppe for FAU. Hun er redaktør for 

siden. Gruppen skal fungere som en kommunikasjonsplattform hvor vi kan dele artikler, tanker 

og ideer. Mail vil fremdeles bli brukt til referat og innkallelse. 

 

4. Ingen innvendinger eller kommentarer til forrige referat. 

 

5. Info fra styremøte: Kommunen skal rette avvik på diverse ventilasjon, garderober og toaletter.  

Dette er fremdeles i planleggingsfasen. 

 

6. Info fra styremøte: Skolens husregler er redigert. Ordlyden er mildere. 

 

7. Karen Lundal (4. trinn) tar sitt andre år i 17. mai-komiteen for Midtre-Vågsbygd. En ny forelder 

fra 3. trinn må inn hvert år. Representantene må sitte to år slik at det blir en glidende overgang 

av sittende og nye representanter. Foreldrekontaktene på 3. trinn finner en representant som 

kan delta på neste 17. mai-møte. 

 

8. Vi diskuterte bruken av Drop-box, samt diverse Google og Crome-produkter i skole- og 

leksesituasjoner. Blir fremtidens skole papirløs? Inspektøren informerer om at kommunen enn 

så lenge kun har godkjent It’s learning og mail som nettbasert kommunikasjonsform. 

 

9. Hva med elever som ikke har data- og nettilgang hjemme? Noen trinn har It’s learning-lekse 

flere ganger i uken. Dette gjelder kun noen få elever. Kan de få låne bærbar data på skolen, f. 

eks på leksegruppe? Inspektøren undersøker. 

 

 

10. Eventuelt:  

 Katrine Pensgård (6. trinn) informerte om Disco-kvelden på Grendehuset for 5.-7- 

trinn. Det var en vellykket kveld og de fikk inn ca 1800 kr. 

 Inspektøren informerer om at Nasjonale prøver på 5. trinn viser fremgang. 

 Inspektøren informerer om at skolen satser på lesing. Flere lærere skal kurses av Stat 

Ped og bli «leselærere». 

 

 

Neste møte er torsdag 26. januar 2017 kl 18:00 

 

 

GOD JUL    

Ref. Mona T. Strandhagen (3. trinn) 


