
Referat fra fau møte 30/10-19 
 
Til stede: Tobias Harry Wittchen,Tor Magne Auestad, Harald Dirdal, Bente Hansen, Inger 
Marie Tandstad Andersen og Målfrid Heien. 
Fraværende: Eivind Nilsen 
 
Saker:  
 
● Kort presentasjonsrunde - sidan rektor gløymde det på sist møte..  
 
● Nytt leikestativ i skolegården. Elevrådet har valgt dette stativet. Skolen treng hjelp til 
montering. Sjå også vedlagt monteringsbeskrivelse.  
 

- vi så på plassering og eventuelt om vi må grave ut for å få rett areal rundt stativet 
- Harald undersøker lån av gravemaskin og priser 
- Målfrid kjøper stativet før jul og stativet monteres til våren ved hjelp av Fau 
- Tobias tar kontakt med Andreas Tretzka som jobber med montering av lekestativ  

 
● Kan FAU hjelpe med å skifte ei øydelagt disse?  
 
● Eivind orienterer om status økonomi. FAU tar ut frå det stilling til om dei har mulighet til å 
støtte skolen med ei oppmerking av uteområdet. (jmf. det vi såg på i sist møte)  
 

- saldoen er på  22.500 kr.  
- FAU støtter oppmerking av uteområdet. 

 
● Temakvelder: Det står i årshjulet at FAU skal jobbe for å arrangere ein temakveld. Vi vart 
enige i fjor om at dette også kunne skje via kommunalt FAU. Vi tar ei drøfting rundt dette.  
 

- vi avventer og ser hva kommunalt FAU planlegger.  Eventuelt tenker vi tema som 
omhandler mobbing og inkludering. 

 
● Trygg skoleveg og gangfelt.  
 

- er blitt tatt opp i barn og unges kommunestyre og det er blitt tatt opp i velforeningen.  
Kommunen mener at veien er trygg nok.  

 
● “Av og til-kommune”. Som av-og-til kommune er Gjesdal kommune opptekne av alkovett i 
samvær med barn og unge. Frå neste skoleår skal det vere eit fast tema på foreldremøtet - 
2.trinn. Det er foreldre (styringsgruppe) som drar temaet på møtet. Dette vil vere eit tema på 
første KUF-møte til hausten. Det vil bli spurt om representant til styringsgruppa. Til info.  
 
 
● Planleggje juleball. Den i FAU som har oversikt over dette, må ta med dette på møtet. 
 

- Gjennomgang av evalueringen fra i fjor 



- Dato for juleballet:  13 desember. Målfrid informerer Dirdal skole. 
- FAU planlegger juleballet tirsdag 19 november kl 17.00 sammen med elevrådet.  

Ansvar for møtet Bente.  
- Fau fortsetter planleggingen av juleballet etter møte med elevrådet.  
- Målfrid informerer og går på forhånd gjennom evaluering med elevrådet på Oltedal 

og Dirdal. Da kan elevrådene komme forberedt og ha med forslag til opplegg til 
juleballet 2019. 

- Målfrid oppfordrer noe foreldre fra Dirdal til komme på møtet sammen med elevrådet.  
 
 

Nytt møte tirsdag 19 november kl. 17.00. 
 
 
 
referent  
Bente Hansen 


