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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 28.08.2021. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Personalrommet   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere + Christine Utkilen, 

Christian Rott 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Svein Arild Skjæveland, Ståle Berg Lønseth, Marianne Sagen 

Skadsem, Siri V. Selvåg, Brit Helen Jacobsem og Merete Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole)  

SAK   

2021/08-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Velkommen 

• Inkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Aktivitetsliste 2021/2022 (Merete/alle) 

• FAU-liste med ansvarlig (Merete/alle) 

• FAU årsmøte 31. august (Merete) 

• Innstallasjon og arbeid med lekeapparat (Merete/Geir) 

• Mulighet for dugnad? (Alle 10 min 

•  

• Annet:. 

Søke midler/dugnad for å skaffe penger til belysning av nedgravde trampoliner. 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/08-02 Velkommen til nytt skoleår og nye FAU-medlemmer 

Velkommen til Siri V. Selvåg og Brit Helen Jacobsen. 

Anne har dessverre måtte trekke seg for dette skoleåret. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon 

 

2021/08-03 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker. 

Vedtak: Intet vedtak fattet 

 

2021/08-04 Skolens tilbakemelding: 

• Starter opp skoleåret på grønt nivå og oppleves godt for alle. 

• Jobbet med personalet inkl. teambuilding, da personalet ikke har sett hverandre 

på lenge. 

• Alt personalet er på plass. 

• Skolen er i balanse per i dag. 

• Sykemelding av en Avdelingleder vil bli vurdert først ved nyttår. 

• Ledelsen til skolen er nå skolesjefen. 

• 550 elever for dette skoleåret. Noen trinn er sprengt med tanke på kapasitet. 

• Skolen blir 100 år i år. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/08-05 Aktivitetsliste 2021/2022 

Aktivitetslisten er oppdatert og vil bli presentert på FAU-info møtet. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/08-06 

 

FAU-liste med ansvarlig  

Listen for FAU-medlemmer og ansvarsområde ble oppdatert. Vil bli presentert på 

FAU-info møtet.  
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Vedtak: Saken tas til informasjon. 

2021/08-07 

 

FAU årsmøte 31. august  

Sissel har ikke anledning til å stille. 

Marianne gir beskjed om hun kan komme forut for møtet. 

Skolen setter opp stoler og rigger annlegg. 

Svein Arild legger klart for å kunne skrive seg inn. 

Alle i FAU stiller – oppmøte 17:30. 

 

Vedtak: 

Marianne sender regnskap til Merete (01.08-31.07) 

Merete oppdaterer aktivitetskalender, ansvarlige liste og presentasjon 

Svein Arild er ansvarlig for smittevern på møtet. 

 

2021/08-08 

 

Innstallasjon og arbeid med lekeapparat  

Oppgradering av toaletter gjennomført. Vedtak på nedgravde trampoliner gjennomført 

av SU. I den grad tiltaksmidler ikke er tilstrekkelig for å få god belysning ved 

trampolinene vil FAU søke midler og bidra med belysning. 

Estimat på belysning er 65.000,- 

 

Arbeid vil bli startet i uke 35. 

Vedtak:. Saken tas til informasjon.  

 

2021/08-08 

 

Mulighet for dugnad  

Planlegges på e-post i den grad det er mulig å gjennomføre. 

Vurderer eventuelt å gjennomføre bare med 1.-4. klasse hvis vi ikke kan gjennomføre 

med alle.  

Vedtak: Dugnaden planlegges via e-post, i den grad vi faktisk kan gjennomføre 

dugnad i september måned. 

 

 • Annet 

Søke midler/dugnad: Trenger å få inn penger for belysning til nedgravde 

trampoliner.  

Vedtak : FAU fortsetter og ser om vi kan få søkt på/skaffe  midler hvis 

FAU blir nødt til å dekke kostnadene for innstallasjon av belysningen. 

• Neste dato 2021/2022:  

• Årsmøte med FAU 31.08.2021 

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 26. august 2021 (avholdt) 

• Torsdag 23. sept 2021 

• Onsdag 10. nov 2021  

• Torsdag 17. feb 2022  

• Torsdga 21. april 2022  

• Torsdag 9. juni 2022  

I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover. 

FAU-møtene vil også kunne flyttes 

 

 

Merete Fagernes-Turpin 

 
FAU leder ved Stangeland Skole 

Mobil: 95797706 


