
Referat FAU møte  
19.10.20, Kleppe skule 

 
Til stede: 
Aina Grude Tengesdal, 1. trinn 
Simon Giæver, 2. trinn, leder  
Liv Aaslid, 3. trinn, kasserer 
Leif Harbo, 4. trinn  
Torunn Vigrestad, 5.trinn, nestleder 
Anders Bøe, 7. trinn  
Hanne Irene Bore, SFO 
Sylvia Gjersdal, rektor 
 
Referent: Hanne Irene Bore 
 
Saksliste: 
 

• 01/2020 - Godkjenning av referat og møteinnkallelse 
o Godkjent  

 

• 09/2020 – Signering av referat fra møte 28.09.20  
o Referatet signert i møtet og danner grunnlag for endringer i roller i 

Brønnøysundregisteret  
 

• 04/2020 - Strategi for nytt år 
Oppfølgning fra forrige møte. Aktivitet som skal være med på årshjulet:  
- Reflekskonkurranse er satt i gang av skolen som varer frem til vinterferien. FAU deler 

ut premier når konkurransen er avsluttet. 
- Sykkelprøve for 4. trinn 
- Refleksdemonstrasjon 1. trinn.  
- Ad hoc-saker 
- Gleding-prosjektet (del av partnerskap mot mobbing) – 300 visninger på digital 

visning. Prosjektet går videre.  
 

• 10/2020 – Trygg og sikker skolevei 
- Sak fra forrige møte hvor foreldre har tatt opp krysningspunkt mellom Stasjonsveien 

og veien inn mot Rema 1000 og veien mellom Kiwi og Fargehandelen. Saken er sendt 
til kommunen for uttalelse om trafikksikkerhet. 

 
- Undergang under Stasjonsveien som er i dårlig forfatning og skaper mange farlige 

situasjoner. FAU sender henvendelse til kommunen med ønske om utbedring av 
underlag, remerking med retningstrase og dårlig belysning. Merkingen må være 
enkel å forstå. Saken har også blitt meldt inn til kommunen av elevrådet. Saken 
bringes også inn i kommunalt-FAU.  

 
- FAU oppfordrer til at foreldre melder inn feil/mangler/hull/belysning på barnas 

skolevei. Det legges ut link til kommunens hjemmesider for melding av feil og 
mangler på FAU sine hjemmesider. Tas også på de ulike trinnene.  
 



- Sykkel og sparkesykkel. Mange yngre elever føler seg utrygge på skoleveien av at 
eldre elever som sykler i høy fart på skoleveien.  
 
Bekymring til at de yngste barna sykler til skolen før det anbefales. De aller fleste går, 
men noen sykler. FAU sender ut ny påminnelse knyttet til bruk av sykkel/sparkesykkel 
på skoleveien. Tar med både hensynsfull sykling for de eldste elevene og anbefaling 
om at man ikke bruker sparkesykkel fra 3. klasse og sykkel etter at sykkelsertifikatet 
som tas våren i 4. klasse.  

 
- 21. okt. – digitalt møte, Barnetråkk, i regi av Fylkeskommunen. Invitasjonen sendes 

ut til FAU med mulighet for påmelding. 
 

• 11/2020 – Revisjon foreldrehåndbok 
 
Hva vil vi med håndboka? Det ligger utdatert versjon på hjemmesiden. Håndboka har 
mye god informasjon og FAU og klassekontaktenes arbeid. FAU oppdaterer håndboken 
og lager en generell versjon med mindre redigering hvert år.  
 

• 12/2020 – Refleksdemonstrasjon 
 
Aina og Simon tar ansvar for å gjennomføre refleksdemonstrasjon for 1. trinn. Ønsker å 
finne et sted ute hvor det er mørkt – og mulighet til parkering. Forsøker klassevis pga. 
smittesituasjon.  
 

• 13/2020 – Partnerskap mot mobbing – «sammen om et trygt og godt nærmiljø» 
 
Partnerskap mot mobbing. Målet er at nærmiljøet skal være trygt og godt å vokse opp i. 
Lag og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Hva er godt for 
våre barn.  
 
Liv Aaslid og Torunn Vigrestad er FAUs representanter i komiteen, sammen om et trygt 
og godt nærmiljø, og deltar sammen med elevrådet, tillitsvalgt, rektor og evt. noen fra 
lag/organisasjoner.  
 
Finnes det belastede områder på skoleveien vår eller andre hensyn som bør tas i 
forbindelse med hendelsen på Lye? Anders kontakter skolens politikontakt. 
 

• 05/2020 - Aktuelt fra trinnene og SFO 
 

SFO:  Gutter på 1. trinn savner puterommet. Stengt pga. smittevern.  
1. trinn:  Holder på med sosialkveld og foreldrekontaktmøte. Facebook-gruppe er 

opprettet.  
2. trinn:  Trinnkasse; kan man bruke penger på enkelte klasse pga. covid-19. 

Trinnkassen skal treffe trinnet, men pga. covid-19 situasjonen ønskes at det 
skal være mest mulig likt. Opp til klassekontaktene på hvert enkelt trinn til å 
bestemme hvordan dette løses best måte. 

3. trinn:  Foreldrekontaktmøte førstkommende torsdag. Holder på med klassevise 
sosialkvelder.  

4. trinn:  Ingen saker 
5. trinn:  Ingen saker 
6. trinn:  Mangler representant 



7. trinn:  Ingen saker 
 

• 06/2020 - Aktuelt fra skolen 
 

- Utbygging 
▪ Veien holdes åpen 
▪ Spilt inn at det skal komme mer lys, fått løfte om at det kommer mer lys 
▪ Gangvei er ikke praktisk mulig å få til på en sikker måte, tryggeste måte er å 

holde slik som er i dag. De fleste velger å gå rundt.  
▪ HMS og sikkerhet ved utbyggingen går greit. Over det verste med støy, men 

en del støy for 6. trinn.  
- Aldri vært så lite biler inn til skolen som i år. Lite problem med kjøring inn til 

rundkjøringen 
- De fleste går til skolen 
- Kleppe skole blir prioritert for oppgradering av uteområder i 2021. Starter opp etter 

utbyggingen er ferdig 
- Normal drift, på gult nivå. Skolen delt i to med ulike dagsrutiner. Få konflikter ute 

siden trinnene er sammen hele tiden. Noen negative konsekvenser med at de ikke 
får være sammen på tvers av trinnet. 

- Utviklingssamtaler starter opp. Går som normalt, men tilbyr også andre måter å gjøre 
det på.  

- Egne restriksjoner på bruk av biblioteket – alle klassene har egne tider for bruk av 
biblioteket.  

 

• 08/2020 – Eventuelt 
 

 
Fremtidige møtedatoer: 
 

• 11.11.20 – KFAU – Anders deltar 

• 19.11.20 – Driftsstyre – Simon, Aina og Liv deltar 

• 07.12.20 – FAU Kleppe skule  
 
 
 
 


