
Referat frå Fau-møte 09.11.2022 

Tilstede:  

Ingveig Nærland Ødegård (rektor) 

Helene Hognestad, 1.trinn  

May Kristin Ree, 2.trinn 

Anita Auglend, 3.trinn 

Sikke Rettedal Hognestad, 6.trinn 

Daniela Garborg, 4.trinn  

Jorunn Erga Steinsland, 5.trinn 

Trond Bjørknes, 4.trinn 

 

Møtte ikke: 

Jim Helge Lommeland, 7.trinn,  

 

Sak 15 Rehabilitering 

Det menes at det ikke blir gjort  noe med skolen grunnet at det ikke bygges mer bosteder. Siden 2006 

har antallet boliger steget med 23%. Det bor 16 færre personer på Hognestad nå enn det gjorde i 

2015, eller 6 personer færre i dag enn prognosert i 2015. 

Strategi A – Finne fakta og framheve at det ikke stemmer at elevtallet på Hognestad skule vil minke 

slik som politikerne fremhever og argumenter mot angående nedlegging av skolen.  

Strategi B - Har det noensinne blitt lagt ned en skole med 70 elever eller mer? Det har det ikke. 

Idrettslaget: Her er det full trøkk. Uten skolen forsvinner det folkelige fundamentet for idrettslaget.  

Sjekker opp i om det er mulig å dele ut informasjon om fritt skolevalg.  

 

Sak 16 Åpen dag 

Hvert trinn fikser et kake/bollefat hver. 

 

Sak 17 Juleavslutning  

Juleavslutning 19.12.22. Kl 19.00-21.00. Ingveig lager invitasjon. FAU arrangerer. 50 kr per voksen. 4. 

og 7. klasse tar med 3 enheter boller/kaka pr klasse. 2 enheter pr klasse for de andre klassene. 3 

kanner kaffi per klasse. (Helene og Daniela koker kaffi for 1. og 3. klasse på kjøkkenet.) Kjøpe 

loddblokk- Daniela. FAU møter kl 18.00 for å organisere salg og servering. Hvem spør etter fruktkorg? 

Trengst det parkeringsvakt utføre? 

 

 



Sak 18 Status sosialt i klassene  

Status sosialt i klassene før jul – 2., 3. og 7. klasse mangler. 7.trinn skal ha boksetrening i hallen + 

frokost en morgen før skolestart. Hva skal 2. og 3.trinn gjøre? 

 

Sak 19 Nytt fra KFU 

Vil levere felles innspill til partiprogrammene. Åpent møte der en kan komme med innspill til 

økonomiplanen 09.11. Trond Bjørknes skal snakke litt for alle skolene i Time.  

 

Sak 20 Annet 

Ingveig har meldt med Årne Skrettingland, Time kommuen grøntavdeling, angående ballbinge. Det vil 

koste ca 500 000 kr for nytt «gras». Han skal sette saka opp på lista. 

 

 

Ref. Helene Hognestad 

 

 

 

 

 

 


