
Referat FAU 11.03.19 

 

Til stede: Bjørnar Waage 1C,  Eystein Jarp 3C,  Jan Arve Mjønes 5A, Merethe Kjellnes 6A, Jeanett 

Hannaseth Størseth 7A,  Beate Thy 7B, Knut Olsen Rektor 

Referent: Eystein Jarp 

1 – Godkjennelse referat fra forrige gang. Godkjent 

2 – Godkjennelse innkalling. Underkjent, mangler sakliste. Godkjennelse innkalling må også være 

eget punkt i saklisten, og innkalling/sakliste må komme senest onsdag før møtet. Innkalling må 

komme på e-post. Påminnelse på Facebook samme dag som møtet er også svært viktig. 

3 – Rektor har ordet.  

a) Sommer-SFO og diskusjon rundt sommerstenging utsatt til 15. mars på rektornettverksmøtet. FAU 

sender med Knut innspill på hvorfor sommerstenging av SFO er en dårlig idé; at dette kommer for 

sent og kan få store ringvirkninger på lokalt næringsliv så vel som offentlig sektor.   

b) Søppelskuret ble påkjørt av plogen og vil bli reparert når delene som trengs kommer. Skuret burde 

merkes bedre, med for eksempel reflekstape. 

c) Spekter, en ikke-anonym elevundersøkelse som gjennomføres på alle trinn. Hensikten med ikke-

anonym undersøkelse er for å få klare svar på hvem som skal følges opp på skolen. Alle foreldre vil få 

tilbakemelding på hvordan egne barn har det på skolen. Barna skal møte uforberedt til denne 

undersøkelsen. 

d) Angående låser på toalettene. Låsene på SFO er nå blitt så tunge å låse opp at det er umulig å åpne 

de utenfra uten spesialverktøy. FAU ber Knut undersøke om dette også kan gjøres likt på toalettene 

på skolen. Dette er kanskje viktigst for 5., 6. og 7.-trinnene sine klassetoaletter. Hvis det ikke er mulig 

å gjøre det like tungt, så kanskje få på plass en låsekasse med krav om nøkkel for disse trinnene? 

4 – Orientering fra sosialkomiteen (ikke tilstede). Disco på onsdag. VIPPS er ikke i bruk. Kan det være 

et behov for tettere kommunikasjon mellom sosialkomiteen og FAU? 

 5 – Økonomi. Gave til vaktmesteren i forbindelse med den gode jobben gjort med strøing, gavekort 

kr 300 på AMFI, pluss kr 10 for kortet, overlevert i dag. Regningen for baller er betalt. 

6 – Trafikkstatus. Mail sendt til Fjærvoll i fylkeskommunen angående gangfelt ved Kiwi. Jan Arve kan 

ta kontakt med velforeningene rundt på Dale for å få de med på saken.  

7 Oppfølging fra sist FAU 

a)  Sykkelbane. Øyvind tar over denne saken fra Knut. Han sliter litt med å få tak i kontaktpersonen, 

men dette vil ikke komme på plass før til våren, men han jager saken videre.  

b) Koding for kidsa, intet nytt. 

c) Hoppetau, ca 1400 for 12 stk. 10 meter, 12pk, 10mm tykkelse. FAU stemmer for at vi går til innkjøp 

av dette. 

8 – Streiking for miljøet. 15 mars arrangeres fellesaksjon. Skolen har ingen plan, men Knut sier at 

foreldre kan søke barna sine fri fra skolen hvis de ønsker. Annet fravær blir ført som skulk, og 

foreldre blir informert. Hvis foreldre søker barna sine fri fra skolen, er det også slik at barna er 

foreldrenes ansvar. Skolen vil ikke stille med personell til en slik aktivitet.   



9 – «Momo». Praten om dette går på skolen blant barna, og skaper frykt. Knut tar dette opp med 

lærerene og videresender samtidig dagbladet-artikkel til de. Viktig å stanse denne frykten før det blir 

en like stor sak som «killer clowns» 

10 – Skolefoto, Beate har byttet til Engvig. Prisen blir den samme. Det viktigste for FAU er at 

kvaliteten er bra, samt at arbeidet utføres av et lokalt firma. Engvig er valgt inntil videre. 

11 – Alternativer for kroppsøving, skolen legger til rette så godt det lar seg gjøre, og tar en vurdering i 

hvert enkelt tilfelle. 

12 – Neste FAU-møte kommer mobbeombudet, Kristin Øksenvåg. Dette møtet starter kl 1900. Møtet 

avholdes 1. april.  

 

 

 


