
Referat FAU-møte 05.04.18 

 

Til stede :  

Lise Kindervåg 1.trinn, Marlen L. Sæther 2. trinn, Øyvind Opstad 3.trinn, Tove Thu 4.trinn, Janne Bore 

5.trinn, Idar Ree 6.trinn(fravær), vara for 6.trinn Siri Endresen, Beate Alsvik 7.trinn (fravær) og Rektor 

Geir Soma  

Audhild Øvrebø foreldrekontakt for 5a, Kjetil Heskje foreldrekontakt for 5b, Eva Vabø foreldrekontakt for 

5c, Siri Endresen foreldrekontakt for 6c var innkalt av rektor på dette møtet for å få litt informasjon 

angående planene om å flytte 5. og 6. trinn  til Time vgs sine lokaler fra høsten av.  

 

 

Sak 1: 

Geir fortalte om planene og gjennomførelsen av å flytte 5. og 6. trinn bort til Time vgs sine lokaler til 

høsten.  De vil få klasserom i andre etasje og vil bruke hovedinngang eller en inngang på baksiden av 

dette bygget. Klasserommene og området som blir brukt av Rosseland vil bli oppgradert til en bedre 

standard enn det fremstår i dag.   

Geir hadde fått informasjon av Bjarte Sælevik at på fremsiden av dette bygget, adskilt fra elevene, vil det 

bli en kontor avdeling til Rus og psykiatri. Det vil i hovedsak kun være de som jobber der som bruker 

disse lokalene men en sjelden gang kan det være de har ett møte med en bruker til konsultasjon eller 

lignende. De som da eventuelt vil komme til bygget er velfungerende personer i samfunnet med egne 

boliger og stabile jobber.   

Foreldrekontaktene for 5. og 6. trinn kom med spørsmål og innspill. Det anbefales å ha ett foreldremøte 

med Bjarte Sælevik slik at alle kan få svar på det de måtte lure på. 

 

Etter dette gikk foreldrekontaktene og møtet fortsatte. 

 

Sak 2: 

17-mai:  

Siri Endresen informerte hvordan de lå an til 17-mai. Hun skal også lage til en gmail konto slik at 

fremtidig planlegging kan foregå digitalt og at den kan enkelt videreføres til neste års planlegging. 



Hun lager ett skriv som blir sendt ut der det vil stå om fordelingen av oppgaver til selve dagen.  

Alle trinnene oppfordres til å samle inn premier! 

Tove skal sjekke med banken om det er mulig å opprette VIPPS. 

Foreldrekontaktene har ansvar for å hente fanene til sitt trinn. Det er kun ei fane til hvert trinn pluss 

Rosseland skule sin fane.  

 

 

Vel møtt til neste møte 03.05.18 

Mvh FAU 

 

 


