
Referat frå FAU møte 18.10.22 

Tilstede: 

 

Rektor – Ingveig Nærland Ødegård 

1 klasse- Helene Hognestad 

2 klasse - May Kristin Ree 

3 klasse- John Sægrov Holm 

4 klasse – Daniela Garborg Horpestad og Trond Bjørknes 

5 klasse-  Jorunn Erga Steinsland 

6 klasse-  

7 klasse- Jim Helge Lomeland 

 

Sak 11- Skolen på Hognestad 

*Skolesektor 20 millioner i minus i (2020) 

*Budsjettet tilpasses skolestruktur eller skolestruktur til budsjett 

*Det brukes lite penger på skole i Time kommune 

Tiltaks forslag fra kommunen:  

* Øke budsjett  

Eller 

* Legge ned en eller to skoler. Ungdomskulen på Lye og/eller Hognestad barneskole 

 

«Hva gjør vi» 

Forslag og diskusjon rundt dette: 

*Finne notater fra tidligere kamper ang beholde skolen - finne hovedpunkta. Eksempelvis Gode 

resultat og Gode lærere 

* Kobling mellom jordvern og manglende utbyggingsmuligheter på Hognestad.  Finne måter og 

fronte dette temaet på riktig måte. 

*Partiprograminnspill 

*Strategi: Øke skolebudsjett og når? 

*Argument å ikke bo i by men få bo på bygda  

*Utvide krins til Hognestad skole? Skolevei til Hognestad skole er regna som trygg skolevei med gang 

og sykkelsti 



* Diskusjon ang nedlegging av skole kan være skadende for fremtidig skolesøkere utenfor krins 

*Få frem informasjon om fritt skolevalg og fremme Hognestad skole som mulig valg  

*Økonomiplan for Time kommune kommer 27.10 

*Fremme positive ting på Hognestad: Bygda og samhold, idrettslaget, boksing, tur, fotball, eldretreff 

på klubbhuset, 4h treff, barneforening/lag, 17 mai feiring på Hognestad skole.  

*Det spares minimalt i budsjett på nedleggelse av skole? Skoleskyss, økt elevtall på andre skoler 

*Forslag bysykler på Hognestad 

*Skolen er på stabilt elevtall på rundt 70 elever- sjekke opp i elevtall på andre småskoler. Ingen andre 

skoler med 70 elever blir nedlagte? Sjekkes opp i av Jorunn  

 

Sak nr 12- Utviklingsplan: 

Skolen skifter fokus fra lesing til engelsk og motivasjon. En mandag hver måned skal alle lærerne 

jobbe med kompetansemåla for engelsk. I team og PU-tid skal de jobbes med motivasjon. 

Utgangspunktet er 2-3 år med disse utviklingsmåla.  

*Motivasjon (tilpassa undervisning + Bygda vår) 

*Engelsk 

Utviklingsplan blir lagt på hjemmesida. 

FAU synes planen ser god og gjennomarbeida ut. 

 

Sak nr 13 -Skolegenser: 

Foreløpig pris uten trykk: 

T-skjorte- 63,20+ moms 

Genser- 169+moms 

Priser hentet fra Verktøy og Industri 

-Skolen setter i gang Logo konkurranse for elevene. Hva logoen skal brukes til er enda ikke vedtatt. 

Avventer skolegenser pga stor kostnad for familier. 

 

Sak 14 Annet 

-Hei verden 11.11.20222 kl 1100-1300 

7-klasse lager pizzasnurrer og lapperøre 

FAU skaffer 6 langepannekaker. 1,2,3,4,5 og 7 -Klasse representant skaffer hver sin kake. 

 

-Skolehage –Skolen ønsker en samlingsstyrer. Utlysning kommer til lærerne.  



-Utebenk på skoleplassen i løpet av vinteren 

-Ønske om klatrevegg inne i hallen tilpasset alle  

-Ønske om å skifte dekke i ball-binge. Rektor undersøker hvem som eventuelt skal dekke kost 

-Containere må flyttes grunnet brannfare. Da minsker parkeringsplassene for tilsette på skulen. 

Sendes ut informasjon ang flytting av biler og liknende som benytter seg av parkeringsplassen til 

skolen i skoletiden.  

-John Sægrov Holm arrangerer dugnad for å sage ned tre som hindrer sikt i kryss med golfbanen.  

-Ingveig sender mail ang påfyll av grus på parkeringsplass 

-Informasjon i Brønnøysund register må endres. Trond gjer dette saman med Daniela (kasserar). 

-Facebookside må oppdaterast. Trond gjer det. 

 

 

Ref. 

Helene Hognestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


