
 

 

Referat FAU 15. juni 2021 
 
Opprop: 
8a Målfrid Tangedal (leder), 8b Sigrun Lomeland, 8c Inger Marie Haukalid, 8d Geir Rune Teigen, 
9a – frafall, 9b Åshild Harket Moen, 9c Anne Torhild Omland/Martin Carlsen, 9d Gunnhild 
Stephansen, 10a -frafall 10b- frafall, 10c Gro René Rambø, 10d frafall pga manglende innkalling 

 
FAU gikk gjennom innspillene som var kommet fra foreldrerepresentanter til ny 
Trafikksikkerhetsplan. Utkast til samlet innspill ble gått gjennom og sluttført med små justeringer. 
Målfrid sender den inn innen fristen 20. juni 2021. 
 
Rektor: 
- Takk for god innsats fra FAU og takk for oppmerksomheten fra FAU til alle ansatte på skolen. 
 
- På dagens SU skal nytt tilleggsreglement for skolen vedtas. Det gjelder blant annet mobilbruk, 
trafikksikkerhet og godterier. 
 
- Skolen har lagt ny plan for læremidler til høsten. Det blir fortsatt digitale plattformer og læremidler, 
men med noe mer tilgang på skriftlige lærebøker i enkelte fag som supplement. Dette samsvarer 
med innspill fra både foreldre og elever. I noen fag vil det være tilgjengelige klassesett, som også 
kan benyttes. Men det blir ikke delt ut lærebøker. 
Det vil også bli ordnet med innloggingsmuligheter for foreldre slik at de kan følge med på fagene 
og det de holder på med i timen. 
 
- Det pågår litt oppussing i noen av klasserommene, noen vegger males opp og det er kjøpt inn 
endel nye stoler som kommer i august. Dette er prosjekt hvor eleven også bidrar. Uteområdene er 
blitt oppgradert og det er mer tiltalende for elevene. 
 
Ellers håper at det går an å ha en så normal åpning som mulig, slik at elevene får menge seg i 
friminuttene på tvers av kohorter. Det har tidligere vist seg å ha en positiv effekt for et godt 
skolemiljø. 
 
Det foreløpig ikke noen tegn til oppgradering av fotballbanen. Den ligger på 4. plass på listen over 
baner som trenger kraftig oppgradering. Trolig må man gjøre mer enn bare å bytte dekke, da det er 
store ujevnheter. 
 
FAU skoleåret 2020/2021 har dermed hatt sitt siste møte. Det har vært godt samarbeid, gode 
innspill og godt engasjement. Takk for i år! 


