
Referat fra FAU-møte mandag 09. januar 2023 kl.19.30-21.00 

 

Tilstede: Martin Melland (1A), Gunvor Mogstad Gravvold (1B), André Sylte (2A), Line Haugerøy (2B), 

Magnus Kalvø (2C), Kristian Hansen Juvik (3B), Magne Fiskvik (4A), Stine Hol (4B), Bente Johansen 

(5B), Tina Henden (5C), Siv Agnete Kristiansen (6A), Svein Dahl (6B), Linda Myrset Dønnem (7A), Lene 

Rundfloen (7C), Knut Olsen (Rektor) 

Ikke tilstede: Kirsti Wenaas (3A), Ragnar Røbech (5A), Tor Erik Brevik (6A) 

 

Saker: 

1. Gjennomgang av høringsforslag til nye SFO-vedtekter.  

FAU har følgende innspill som SU/SMU-representant tar med i møtet i 

Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget 16. januar: 

 

- Vurdere å kutte søskenmoderasjon på 25% som et innsparingsforslag 

o Ønsker å få tallene på hvor mye dette utgjør 

- Betaling for 10 istedenfor 11 kalendermåneder, og heller betale ukespris for de ukene 

man ønsker å benytte SFO i sommerferien.  

- 3 uker sommerstengt SFO istedenfor forslagets 4 uker, men i tillegg ha stengt i jule- og 

påskeferie. 

- 2 uker sommerstengt SFO, uke 29 og 30, samt at eleven må ha ferie i uke 28 eller 31, for 

å få 3 uker sammenhengende ferie. I tillegg stengt SFO i jule- og påskeferie. 

o Stengt uke 29 og 30 slik at det er samkjørt med barnehagene 

o Påmelding innen 1.mai 

- Viktig at elevene på FST hensyntas, og at det samkjøres med Bo og habilitering, slik at 

aktuelle elever har tilbud der når SFO er sommerstengt. 

- For elever i 1. og 2.klasse med gratis 12 timers-tilbud, ønskes valgfrihet i hvilke 2 dager 

de kan benytte tilbudet i uken i sommerferien, ikke at det låses til mandag og tirsdag. 

 

2. Fotoforbud på skolens arrangementer 

Ønskelig at link fra nrk.no, som Linda Myrset la ut på FAU sin facebook-side 13.12.22, samt 

link fra datatilsynet om deling av bilder (ligger under Lindas innlegg på facebook), legges ut 

på alle trinnsidene på facebook. Informere om at FAU vurderer fotoforbud på 

samlingsstunder og andre arrangementer i regi av skolen, og at dette vil tas opp i neste FAU-

møte 06.02.23. 

 

 

3. Karnevaldisco 

Sosialministrene arrangerer Karnevaldisco for hele skolen 9. februar. 

 

4. Trafikkpatrulje 

Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger til skolen etter at trafikkpatruljen ble avviklet i 

november 2022. Det ser ut til at den nye ordningen med foreldre fungerer fint. 



 

5. Glatte gangveier 

Dårlig strøing på glatte gangveier og fortau. Det burde stått strøkasser med sand 

rundtomkring, slik at det var lett å gjøre strøjobben selv. Oppfordres til å melde inn dette via 

kommunenes nettside. 

 

6. 17.mai. 

Siden det var liten respons når vi sendte ut invitasjon på trinnsidene før jul, legger 

klassekontaktene ut ny melding på facebook for å høre om noen er interessert i å sitte i en 

komité. Det planlegges nytt 17.mai-møte før neste FAU-møte, 6.februar kl.1800. 

 

 

 

Kristiansund, 10.01.23 

Bente Johansen 


