
Referat fra FAU-møte 3-21/22 for Sørbø skole 

Dato: Mandag 06. desember 2021 kl. 20.00-22.00 

Sted:   Teams 

Deltakere:  Dalane, Cathrine W., leder, 7B 

Høili, Kim Frode, sekretær, 4B 

Grewal, Hege, 1A 

Swæren Bryne, Beathe, 3B 

Hegdal, Solveig, 1C 

Dobbe, Runar, 3C 

Kristoffersen, Stig, 4C 

Ek, Nina, 6C 

Molvik, Karema, 2C 

Tornes Husberg, Janet, 5A 

Pedersen, Sigbjørn, 7A 

Tjomlid Maal, Stine, 3A 

Aksnes, Elisabeth, rektor 

Forfall: Strand, Tom, 6A 

  Dudley, Marc, 1B 

  Salvesen, Kjartan, 2A 

  Vea, Odd Magne, 5C 

  Undheim, Ståle, 5B 

  Thomson, Mark 6B 

  Fagerlund, Vidar, 4A 

Referent: Kim Frode Høili  

 



AGENDA 

REFERAT 

18 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 

Møteinnkallingen ble godkjent. Forrige referat ble ikke tatt opp, og må av den grunn tas opp i 
neste møte 

19 - 21/22 Informasjonssaker: 

Fra SU sin side var det ikke noe å legge frem ut over at skoleruta er ok.  

COVID-19:  

- Smitten kom som et brak sist uke. 
- Planer er lagt for å få kontroll med situasjonen.’ 
- Ansatte testes, og PCR planlagt. 
- Ansatte anerkjennes for den innsatsen som legges ned.  
- Det er en utfordring for rektor å kommunisere i en situasjon som utspiller seg så raskt 

som smittesituasjonen har.  
- Arrangementene på skolen har være gode. Noen kontaktreduserende tiltak er 

iverksatt. 
- Det uttrykkes positivitet til at alle testes.  

20 - 21/22 Informasjon fra arrangementskomiteen angående juleavslutning. Endelig 
beslutning. 

- Julearrangementene gikk veldig bra. 
- Retningslinjer ble etterlevd, spredning av gjestene var bra.  
- Det var for lite mat og drikke!  
- 5.-7. trinn skal ha julegrøt.  
- Kongeparken skal gjennomføres i mai.   

21 - 21/22 Informasjon fra 17.mai komiteen 

- Er i dialog med Ganddal skole. De skal møtes på nyåret.  
- Sørbø-hallen er booket.  
- En tar sikte på å fordele arbeidsoppgaver før nyttår.  

22 - 21/22 Eventuelt 

Fotografering:  

- Enighet i FAU og fra rektor sin side om at man er tilfreds med eksisterende tilbyder, 
og vil videreføre avtale med denne.  

Trafikkvakter: 

- Det er stort engasjement i lokalmiljøet om trafikken i Hoveveien, og FAU får 
tilbakemeldinger om at foreldre ikke skal drive trafikkregulering. 



- Det lages en plan for organisering av trafikkvakter og hvor utstyret kan oppbevares 
fra dag til dag. 

 

 

- Gjenbruksdag: Dette skal tas opp i neste FAU.  


