
MØTEREFERAT 
 

FAU KLEPPE SKULE 
 

Møtedato: 07.12.20 Sted: Kleppe skule, personalrommet 
 
Møtedeltagere: 
Aina Grude Tengesdal (1. trinn) 
Simon Giæver (2. trinn/leder) 
Liv Aaslid (3. trinn/kasserer) 
Torunn Vigrestad (5. trinn/nestleder) 
Sylvia Gjersdal (rektor) 
 
Referent: Simon Giæver 

 
Saksnr. Saker møtet 07.12.20 Ansvarlig Oppfølging 

10/2020 Trygg og sikker skolevei 
 
FAU har fått svar på henvendelser vedr. 
manglende gangfelt i krysset ved innkjøringen til 
Torgveien fra Stasjonsveien, samt i krysset der 
K.K. Kleppesveg går ut i Solavegen. Begge 
svarene, både fra kommunen og fylket henviser 
til at det er for liten trafikk i området og et 
gangfelt øker risikoen for ulykker, fremfor å 
redusere denne. Videre poengteres det at et 
gangfelt ikke er et trafikksikringstiltak, men et 
fremkommelighetstiltak. 
 
Undergang under Stasjonsveien er blitt noe 
utbedret. Herunder er hullet/kummen utbedret, 
men merking og belysning mangler. FAU melder 
inn saken via kommunen sine sider. 
 

 

 
 

5/2020 Aktuelt fra trinnene/SFO 
 
SFO: 
IÅM 
1.trinn: 

Alle 
 



Ønsker avklaring vedr. tilgang til 
klassekonto. 1.trinn må velge kasserer, 
deretter gis det tilgang via kasserer FAU. 
2.trinn: 
IÅM 
3.trinn: 
IÅM 
4.trinn: 
IÅM 
5.trinn: 
IÅM 
6.trinn: 
IÅM 
7.trinn: 
IÅM 
 
 

6/2020 Aktuelt fra skolen 
Normal drift. Skolen informerer om 
førhjulsaktiviteter. Slitasje på uteområde 
grunnet mye dårlig vær, foreldre må påregne en 
del sølete barn. Resultater på nasjonale prøver 
er kommet. Resultat som forventet. Mer 
informasjon om dette på neste driftsmøte. 
Godkjente planer og nesten godkjente midler for 
uteområde til 7.trinn. 

 
 

13/2020  

 
Sammen om et trygt og godt nærmiljø 
Komitéen har hatt møte siden sist. Det er tatt 
opp hvordan vi kan følge opp arbeidet etter Siri 
Abrahamsen. FAU diskuterer alternativer. Rektor 
videreformidler forslag til trinnene, samt at 
trinnene oppfordres til å komme med ønskelister 
på trivselsfremmende anskaffelser fra FAU til 
neste møte. 

 

  

14/2020 Vennegrupper 
FAU tar opp at det vises forståelse, men er 
uheldig at vennegrupper er utsatt og håper 
forholdene tillater oppstart i januar 2021. 

  

 



 
 
 
 


