
FAU møte Rosseland 03.06.2021, Teams møte 

 

Til stede: Hilde Folkvord (Nestleder/ 1.trinn), Beate Kvia (2.trinn), Anders G. Madsen (Sekretær/ 

3.trinn), Nina Brenden (4.trinn), Svein Arne Corneliussen (Kasserer/ 5.trinn), Andrine Nesse (Leder/ 

6.trinn), Therese Lyngdal (7.trinn), Geir Soma (Rektor) 

Forfall: SFO representant (ikke vært mulig å finne representant). 

Referent: Anders G. Madsen 

 

Sak 36 Kong Haakons veg  

Innspill om fortau på andre siden av tennishallen ble ikke tatt med i planen. Andrine ser på 

hva bakgrunnen for dette er.  

 

Sak 37 Smittevern 

Grønt nivå på skolen. Ikke store endringer i praksis. Men uteområdet benyttes i større grad.  

Mange spørsmål fra foreldre i forhold til avsluttende arrangement. Reglene nå er maks 20 

personer innendørs og maks 30 personer utendørs (inkluderer både foreldre og elever).  

 

Eventuelt  

- Tur til Vardheia med de eldste elevene ble godt mottatt og har bidratt til å ufarliggjøre 

overgangen til Vardheia ungdomsskole.  

- Enkelte foreldre har tatt initiativ til innsamling/ dugnad til forbedring av uteområdet. Jf 

forrige referat er det en plan for oppgradering, men det ligger noen år frem i tid.  

Et eventuelt bidrag fra foreldre bør være dugnadsbasert, viktig å unngå økonomisk press. 

Flere muligheter for enkle grep, f.eks opptegning til å hoppe paradis osv. Også mulighet 

for å lagre leker i lagringsrom for SFO. Lekene til SFO brukes fortrinnsvis på SFO for å 

sikre at SFO har et tilbud som går utover det elevene har i skoletiden.  

- Formel overføring av bankkonto er ennå ikke på plass. Svein Arne ser på dette. 

 

- FAU sin rolle ved utfordrende saker internt på skole. Dette punkt diskuteres internt i 

FAU. Rektor ikke tilstede. 

FAU kan bidra som støttespiller hvis foreldre ikke føler seg hørt. Bidra til å sikre at 

foreldre er kjent med rutiner, herunder regelverket §9A i opplæringsloven (Alle elever 

har rett til et trygt og godt skolemiljø), samt klagemulighet til statsforvalteren.  

FAU involveres også i mobbeundersøkelsen når resultatet foreligger. Settes på sakslisten 

til høsten. 

 

 

Neste møte september 2021  


