
Referat FAU-møte 5. oktober 2021 kl. 1930-2100
Til stede
1. trinn - Ole Severin Haarr - oleseverin@gmail.com
3. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net (kl. 1930 til 2000)
4. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
5. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
6. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
7. trinn - Kjetil Hersvik - mrkjetil@gmail.com
8. trinn - Siv Priscilla Selheim - sps@acerdixon.com
9. trinn - Arnt Egil Ydstebø - arntyd@gmail.com

Forfall
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
2. trinn - Kristoffer Hovda - kristoffer.hovda@gmail.com
10. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen/Kjetil Hersvik

Sted: KF-skolen

Sak 21/34 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og kan legges på skolens nettsider.

Sak 21/35 Velkommen til nye FAU, orientering og fordeling av roller
● Birgit Lie Haugen ble gjenvalgt som leder i FAU.
● Siv Pricilla Selheim velges som nestleder.
● Ole Gabrielsen fortsetter som referent.
● Eli Løvås fortsetter som kasserer.

Sak 21/36 Eventuelt
● FAU vedtok å ta i bruk Spond som kommunikasjonsverktøy i FAU, og foreslår at hver

klasse oppretter sin egen spondgruppe (altså foreldregruppa), pga. at flere foreldre
ikke er på Facebook, og Spond er et mer hensiktsmessig verktøy. FAU representant
for hver klasse tar initiativ til dette dersom det er interesse for det blant foreldrene i
de respektive klassene

● FAU har fått spørsmål fra et par foreldre om mulighet for å gå tilbake til å starte 8.30 i
stedet for 08.15. Birgit tar opp med Svein Bjarte.

● FAU ønsker å se på muligheten for å arrangere foreldrekvelder fremover - tar opp
igjen dette på neste FAU møte, hadde vært fint å sparke dette i gang denne høsten,
f.eks. med en bra foreleser og deretter ha jevnlige lavterskel tilbud for foreldre der vi

1



tar opp et tema og sitter i mindre grupper og snakker (Tema som nettvett er også
aktuelt for en foreldrekveld).

● Flere foreldre melder at de opplever at de ikke kommer gjennom på telefon når de
ringer skolen. Birgit tar dette med Anne W.

● Fint om FAU og klassekontakt tar initiativ til et foreldre/barn-treff før jul, for å bli kjent.
Forhåpentligvis klarer vi å få til et enkelt sosialt treff for alle klasser. Bålpanne, gløgg
e.l. som en fin happening rett før jul. Mange nye - så en god anledning til mingle.

● Bekymring rundt dette med åpen Chromebook ifh. til misbruk på internett. Rektor
kommenterte at dette var vurdert og et bevisst valg om å ha det slik. Vi tar dette opp
igjen på neste FAU møte.

● Flere foreldre har gitt tilbakemelding om bekymring rundt sykefravær, og særlig at
vikarer gir stor utrygghet fordi de ikke kjenner til rutiner. Etterlyser vikaropplegg som
kan passe også i tid fremover.

Neste FAU møte blir 23. nov. kl. 19.30-21.00 på KF-skolen.
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