
Referat fra FAU-møte mandag 4. november 2019 klokka 19.30-21.00  

 

Tilstede: 

Ingvild Angvik Hjelmaas 2b, Eirik Tranø 1c, Jan Arve Mjønes 6a, Renate Grønning 7b, Lene 

Rundfloen 4c, Øyvind Taknæs 7a, Pia Eide 4a, Erik Jørgensen 2a, Hilde Eeg 6b og rektor 

Knut. 

 

Saksliste  

1. Godkjenning referat fra møtet i oktober. Vedtak: godkjent. 

2. Innmelding av saker som vi tar til slutt hvis tid. Ruskoordinator Siv Aksnes. 

3. Rektor har ordet : 

a. Referere fra Samarbeidsutvalgets møte 04.11.19 klokken 18.00. SU fortsetter i samme form 

som tidligere. Avtalt to møter videre. Viser til referat som legges ut på skolen hjemmeside. 

b. Spørsmål om risten utenfor hovedinngangen som fylles med regnvann. Rektor ber 

eiendomsdrift se på saken. 

4. Økonomi FAU (kasserer har meldt forfall). Tilganger er ordnet.  

5. Orientering fra Kommunalt Foreldreutvalg (KFU). Ikke tilstede. Ber om at det tas opp i 

KFU tidlig når det er nye høringsutkast slik at foreldrene får tid til å gi tilbakemelding. 

6. Oppfølging saker fra FAU møte oktober.  

a. Klasseballer. Camilla har meldt forfall, men baller er bestilt.  

b. Bankforbindelse. Ordnet.  

c. Lys ned mot Dahlehallen ved Jan Arve. Runde på skoleplana førstkommende torsdag med 

kommunalteknikk. FAU tar en runde på skoleplana etter møtet for å se på utelys generelt. 

d. Sykler og plakater ved Tina. De er delt på klassenes facebook side.    

e. SFO sommerstengt. Skulle sende rundt spørreundersøkelse. Skulle Maren ordne dette? 

f. Ny forskrift om opptaksområder og info ved Maren. Dette er delt på klassenes facebook 

side. Foreldre er oppfordret til å gi tilbakemelding individuelt. 

g. Fornying uteområdet 2020 ved Erik, Tina og Øyvind. Fokus på nærmiljøanlegg på skolen, 

anlegget deles inn i flere prosjekter. Muligheter til å søke om midler for hvert prosjekt. Årets 



FAU søker på slutten av skoleåret (søknadsfrist er 1. september 2020). Arbeidsgruppen 

undersøker om andre instanser i kommunen kan bidra i planleggingen. 

7. Høring - Handlingsplan oppvekst (2020 – 2024). Kort frist, FAU stiller seg bak uttalelsen 

til klubben i Utdanningsforbundet ved skolen. 

8. Erfaringsutveksling - opplever vi at rutinene for inspeksjon i friminuttene/SFO-utetid 

følges? Sak innmeldt av Ingvild. Erfaringsutveksling i FAU. Rektor Knut informerer om 

skolen rutiner ved inspeksjon og mener skolen har gode rutiner i forhold til dette. Alle som 

har inspeksjon skal ha vest på seg ved inspeksjon, da vises de voksne bedre. Rektor 

informerer ansatte om at dette har blitt drøftet i FAU. Foreldre oppfordres til å ta kontakt med 

kontaktlærer hvis det oppstår negative hendelser.  

9. Status trafikk ved Jan Arve Mjønes. Prioritert lys. 

a. Fotgjengerovergang ved Kiwi. Saken følges opp på nyåret. 

10. Sak om informasjonsmøte med SLT- koordinator Siv Aksenes. Det anbefales av Aksnes 

har et opplegg med elevene på dagtid og foreldrene på kveldstid, noe FAU også ønsker. 

Rektor Knut følger opp saken videre.  

11. Elevrådet ønsker nye fotballmål. Erik Jørgensen sjekker opp. 

 

Referent Hilde Eeg 

 


