
Møtereferat, FAU-møte for Orre skule 
Dato: Tysdag 02.06.20 kl 18-20.30 

Stad: Meir læring for alle 
 

Til stades:  
Margrethe Lilleland (. trinn), Irene Wiig Furås (3. trinn), Ingve Hognestad (6. trinn), Lene 
Therese F. Lokøy (7. trinn),  Arne Petter Mossige (10. trinn) og Stine Karen Kjellås (rektor). 
Gørill Lode (7. trinn) 

Forfall: Gjert Birkeland (4. trinn), Jette Bjorland (9. trinn),  Linda Skauvik (2. trinn), Judite 
Branta-Semele (6.trinn) 
 

Saksnr. Innhald Meldt sak 
Fast sak Info frå rektor 

 Gjennomgang av Korona tiltak og erfaringar. 

 Utviklingsplan: Utviklingsområda vil vere dei same 
for neste år som i år; lesing og trygt og godt 
skulemiljø. Skulen har arbeidd med å etablere 
rutinar og kontrollstasjonar dette året, og vil ta 
dette i bruke neste skuleår.  

Stine Karen 
Kjellås 

251119-0 Gjennomgang av referat frå førre møte. Oppfølging og 
resultat. Referat godkjend.  

Stine Karen 
Kjellås 

Fast sak Gjennomgang status framtidige prosjekt & arrangement  
Plan venne gruppe/sosiale arrangement etter 5. trinn 
Jette presentere plan ref. referat førre møte.  
Utsette til neste møte. 
 
Føredrag våren 2020: Kristian Berntzen frå Barnevakten. 
Tema: Skjermbruk, Smart telefoner og born & unge. 
Utsett til hausten. Kan utsetjast til våren om ynskjeleg. FAU tar 
avgjersle i møtet. Ta det i samband med foreldremøter til 
hausten eller til våren? Ta det i samband med resultater 
smartphones 1.-4. klasse for eks.? Sette ansvarleg og fordele 
arbeid. 
 
Utsettes til neste vår. Sjå til at skolemiljø blir tema i 2022. Gjert 
tar kontakt når den tiden kommer. 
 

 
Jette 
 

 
Gjert 

 

020620-1 Konsolidering av FAU og setje årshjul for møter neste skuleår 
Resultat val 
Fordele roller for det neste året 
Årshjul for møter neste skuleår 
 
Forslag til roller: 
Leder: Gjert 
Økonomiansvarleg: Iren 
Prosjektleder: ? 

Gjert 



Nest leder: Linda.  
Resten fordeles på neste møte. 
 
 
 
Forslag til årshjulet 2020-2021 
Måndag 24. august 2020 
Måndag 12. oktober 2020 
Måndag 23. november 2020 
Måndag 18. januar 2021 
Måndag 12. april 2021 
Måndag 31.mai 2021 
 

260819-7 It’s Only One You installasjon 
Sjå referat førre møte. Status ved Irene 
Ikkje noko nytt 

Irene 

141019-2 Innførsel og bruk av nettbrett 
Ref referatet frå førre gong: 

1. Felles rutinar, status i arbeidet frå rektor 
2. Informasjon frå foreldra i klassane, status frå kvar 
enkelt og plan for å samle denne 
 
Gjert har laget med et utkast. Rektor og FAU er einige om 
dei ytre rammene: nettbrett skal nyttast til skulearbeid, 
både på skule, SFO og heime. Skulen ønsker ikkje at felles 
rutinar skal innehalde krav til pedagogisk bruk.  

 
 
Rektor 
Gjert  
 
 

240918-3 Bruk av «smartphones». 

Sjå referat frå førre møte. Svært lite har blitt lagt opp i 
Dropbox. Viktig å få gjennomført dette på ein god måte i 
klassane no. 

Det har vært lite tilbakemelding frå foreldre på skrivet som ble 
delt ut. Dei som har gjennomført undersøkinga må leggja 
resultata inn i Dropbox. 

Alle 

200120-2 Juletrefest 
Sjå referat frå førre gong. Status frå rektor 
 
Skulen ønsker ikkje at ein nå samordnar eit arrangement felles 
for bygda.  

Rektor 

200120-6 Reflekskampanje med politi på Orre Skule? (20.15) 
Sjå referat førre møte. Status? 
 
Margrethe tar kontakt med Asgeir Jakobsen, politikontakt i 
kommunen for å avtale ein kampanje. Ein vil planlegge for både 
eit felles arrangement, men også besøk i klassane viss det ikkje 
er mogleg å gjennomføre dette felles. Ein ønsker at det i 
etterkant av besøk frå politi, blir ein konkurranse mellom 
klassane i bruk av refleks, med premiering.  
 

Margrethe & Siri 

020620-2 Gjennomgang rekneskap 2019 og budsjett 2020 Irene 



Forslag vedr kontoansvar og informasjonsflyt 17. mai komite 
 
Underskot på 6200,- det siste året. 17. mai konto overført til 
Iren midlertidig. 

Irene 

020620-3 Forventingsdokument kommunikasjon skule-heim 
Driftsstyret ønsker å utarbeide eit forventningsdokument for 
kommunikasjon og samarbeid mellom skule og heim. FAU kjem 
med eit forslag til kva forventning foreldra har til skulen, og 
personalet på Orre kjem med forslag til kva forventningar 
skulen har til heimen. Driftsstyret utarbeider til slutt ein 
forventningsplakat. 
 
FAU avgjerd kven som er ansvarlege for å gjennomføre denne 
prosessen, og diskuterer korleis dette skal gjerast. 
 
Det skal utarbeidast eit forventingsdokument. Det blir sett av 
tid til å kome med innspel frå foreldra på foreldremøtet i 
august.  

Gjert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor 

200120-7 Ymse (20.30) 
 
Frå og med neste år vil det berre bli tilbod om ulike slag melk 
for dei yngste elevane (1-4.trinn). Frå og med 5.trinn vil elevane 
også kunne ha fruktdrikk og sukkerfri sjokomelk.  

 
 
Rektor 

Referent: Ingve Hognestad 
Årshjul for møter neste skuleår 2020-2021: 
Måndag 24. august 
Måndag 19. oktober 
Måndag 23. november 
Måndag 25. januar 
Måndag 29. mars 
Tysdag  07. juni 
Alle møta vert sett opp kl. 18. Lengda på møta kan variere etter agenda 


