
Referat fra FAU møtet 6 februar. 
 

Til stede: 
Siv Høyland, Nina Brenden, Guro Halvorset Time, Marte Ødegaard 

Sørmarken, Andrine Nese, Beate Kvia og Geir Soma 

 

Sak 20: Vipps. 

- Vi gjekk gjennom vedtektene som kreves for å registrere Rosseland FAU i 

Brønnøysund. Når vi er registrert der kan vi få konto og dermed få vipps. 

Denne kan brukes til 17. mai og andre arrangement i regi av FAU/skolen. 

- Vi går for vipps og håper det blir klart til 17 mai. Skolen og FAU ønsker og 

oppfordrer til å bruke penger på 17 mai og at vipps er ein backup.  

 

Sak 21: Fotografering. 

- Geir hadde fått nye tilbakemeldinger etter sist møte, vi diskuterte disse men 

endte opp på samme firma som før. LIMA foto. 

 

Sak 22: Sosiale medier og aldersgrenser. 

- FAU ønsker dette blir nevnt til foresatte igjen, vi oppfordrer sterkt at 

aldersgrenser holdes. Det legges ut litt informasjon igjen på heimesida til 

Rosseland skole. 

- VI ønsker og at elevrådet diskuterer korleis det er og bør være med tanke på 

dette temaet. 

- Kan det og være ein ide og diskutere dette klassevis? Mellom lærer og 

elever? 

 

Sak 23: 17. mai. 

- Komiteen hadde møte i veka som var. Dei ligg god an, men hadde nokon 

spørsmål . Saker som mengder, kor vi handler, kontanter til veksel, premier 

og hvilke områder av skolen var nokon av temaene vi var innom her. Det kjem 

eit eige skriv fra 17.mai komiteen når den tid nærmer seg. 

 

Sak 24: Hjertesonen. 

- Andrine har snakka med Andreas Vollsund som er trafikkansvarlig på Bryne 

skole. Han kom med svar på litt av det vi lurer på. 

- Det er kommunen som dekker kostnadene til ein eventuell hjertesone. 

- Dei ordner og det praktiske, men vi må komme med forslag til kor denne 

sonen skal være.  

- Vi har diskutert flere plasser og har 3 forslag vi tar videre til kommunen. 

- Saken tas opp neste gang.  

 



Sak 25: Eventuelt.  

- Første eventuelle sak: Elever som låner bøker i skoletida med private kort får 

regning heim dersom bøkene forsvinn på skolen. Foreldre er ikkje klar over at 

barnet har lånt bøker. Bør det kanskje være forskjell på dei lånekorta ein har 

privat og dei som brukes på skolen? Skolen diskuterer dette. 

- Andre eventuelle sak: Elever som går forbi heimen sin etter tur/symjing ol på 

slutten av dagen. Kan dei gå heim i steden for å gå til skolen med dei andre? 

Vi og skolen er enige om nei. Det er best for alle at dagen alltid avsluttes på 

skolen. 

 

 

Neste møte er Torsdag 5. mars kl 19.00. 


