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MØTEREFERAT FAU - #07/2020-21 
 

Møtedato: Tirsdag 9. mars 2021 kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  Google meet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Ida Vivoll Johansen  
2. Trinn Lars Christian Bruno  
3. Trinn Marianne Stedje  
4. Trinn Cathrine Grude  
5. Trinn Mille Vinsten  
6. Trinn Helen Leary  
7. Trinn Guttorm Andreasen  
SFO Ida Vivoll Johansen  
Leder Snøgruppen Tove Tjøstheim  
Leder Miljøgruppen Beate Grimstad  
Leder 17. Mai Komité Camilla Nylund Ikke tilstede 
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid Ikke tilstede 
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

37 – 
20/21 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

38 – 
20/21 

Informasjon fra rektor 
• Kommunen har hatt ryddeaksjon i skolegården – så nå er 

alt rent og pent 

• Kort orientering om lærersituasjon 

• Skal ansette to lærere til neste skoleår, og to vikariater har 
fått fast ansettelse.  

• Økonomi: god kontroll, ligger godt an ift budsjett for 2021 

 O 

39 – 
20/21 

Pulsen 

• 1. klasse: Ingen kommentarer 

• 2. klasse: Ingen kommentarer 

• 3. klasse: Ingen kommentarer 

• 4. klasse: Fornøyd med håndtering av lærerbytte i en 
av 4. klassene, ellers ingen kommentarer 

• 5. klasse: Vel gjennomført mini-snødag på trinnet, 
ungene hadde en fantastisk dag. Ble litt krevende 
planleggingsfase for foreldrene, men alt falt på plass 
til slutt.  

• 6. klasse: Ingen kommentarer 

 O 
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• 7. klasse: Foreslår digitale foreldremøter til våren hvis 
det ikke er mulig med fysiske møter. Gleder seg til mer 
informasjon om overgangen til ungdomsskolen. 
Kommentar fra rektor: Gautesete styrer prosessen 
med overgang til ungdomsskolen, og denne planlegges 
som normalt. Hvis fysiske møter ikke kan 
gjennomføres blir det digitale møter. Skolen ønsker å 
gjennomføre fysiske foreldremøter dersom dette lar 
seg gjøre.  

• SFO: Ingen kommentar 

40 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Eget tema om mulig initiativ neste FAU møte. Klassekontakter 
henter innspill fra klassene.  
 
Snøgruppen 
På grunn av usikkerheten rundt Covid-19 anbefaler 
snøgruppen å utsette beslutning om tur, mens flere alternativ 
diskuteres. Snøgruppen har møte senere i mars.  
 
17-mai komiteen  
Kommer med mer informasjon  

Gruppeledere  O 

42 – 
20/21 

Eventuelt:  

• Foreldremøte våren 2021 Skolen ønsker å legge til 
rette for å gjennomføre fysiske foreldremøter, og 
målsetningen er å få gjort dette før påske dersom 
smittesituasjonen tillater dette. Kommer tilbake til 
tidspunkt pr klasse.  

• Sparebankstiftelsen SR-bank FAU har besluttet å søke 
støtte til gjennomføring av vårtur/høsttur for hele 
skolen. 

• Foredrag i regi av FAU FAU jobber å få til et digitalt 
foredrag etter påske. Vi kommer tilbake med mer 
informasjon.  

• Bekymring om sikkerhet ved Bussveien. Bussveien ble 
diskutert litt i møte, og det er knyttet bekymring for 
endringer ifm undergrunn og etablering av bro. Dette 
blir tema for neste SU møte. Oppfordrer alle foreldre 
som har innspill, bekymringer eller evt. opplever 
farlige situasjoner / områder som ikke er sikret godt 
nok til å melde dette videre til FAU og/eller 
Vegvesenet.  

 

Leder  
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Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter 2020/2021: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Onsdager 15:30 – 16:30 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

1.sep #1 Avholdt 9. sept #1 Avholdt 

30. sep #2 Avholdt - KFU 28. okt #2 Avholdt 

3.nov #3 Avholdt    

1.des #4 Avholdt 16. des #3 Avholdt 

5.jan #5 Avholdt 27. jan #4 Utatt 

2.feb #6 Avholdt 3. feb # 4 Avholdt 

9.mar #7 Avholdt    

   21. ap #5  

      

   9. jun #6  

 


