
Felles FAU-møte Leira og Sør-Tustna skoler 16.6.2020 
 
 
Til stede: Berit Nyløkken Lien, Renate Sagvik, Ingunn Tømmervåg, Sigrid Britt 
Golmen, Hugo Dahlheim, Gudrun Strømsholm,  
 
Forfall Bente Beitland, Anbjørn Aasen  
 
Ikke møtt Robin Planting Bergli, Edit Øvergård, Johan Tømmervåg 
Vibeke Birkelund ref. 
 
 
Sak 1. Oppsummering av skoleåret. 
3 mnd uten skole, merkelig. Eksamen avlyst, både muntlig og skriftlig. Rart å være 
tilbake, med alle restriksjonene.  
Leira stort sett likt, med endringer på garderobe, innganger og gruppe- og 
samarbeidsmåter.  
 
Sak 2. Neste skoleår. 
God økonomi: nok folk, ressurser,  
Ansatte: ingen nyansatte, men flere voksne 
 
Sak 3. Klatrepark 
 FAU har et ønske om å tilrettelegge et aktivitetsområde med gummiunderlag på 
grusbanen ved siden av ballbingen, og et klatreområde oppe i skogen bak skolen. 
FAU-leder Sigrid Britt Golmen har vært i kontakt med et firma som setter opp slike 
anlegg. Det er interessant det de har å tilby, men FAU og kommunen ønsker å søke 
om spillemidler FØR en ev planlegging. Det er treghet i systemet, så pengene vil ikke 
komme før om en 2-3 år. Vanlig framgangsmåte for å få fortgang i prosessen. 
Søknad høst, behandling januar, så ev lån til igangsetting.  
Kommunen tar over drift og vedlikehold av en aktivitetspark i skolegården, slik at 
FAU ikke står med ansvar for ev uhell ved ødelagte apparat i framtida.  
 
Sak 4. Salg/auksjon 
FAU får en del av det gamle inventaret til salg/auksjon, dette må organiseres utover 
høsten. 
 
Sak 4. Fane 
Felles fane for den framtidige skolen TBUS. Det er ønske om at FAU har en aktiv 
rolle i dette arbeidet. Kulturmiddelsøknaden for skoleåret 2020-2021 er utformet med 
ønske om bidrag til fane. En ny fane vil koste 30-60 000 kroner.  
 
Sak 5. Dugnadshjelp 
12.8.2020. Organisere, spørre om hjelp, SB/ VB sender ut på Visma. 
 
Sak 6. Jubileum  
Skoleen er 60 år i november, og åpning av nyskolen. Renate blir med i komiteen for 
FAU. 
 
Sak 7. Info fra FAU 



Ved skolestart ønsker FAU å registrere FAU TBUS i Brønnøysundregisteret for å ha 
egen konto, søknad om spillemidler og mye annet. 
 
Befaring på nybygget etterpå. 
 
      Vibeke Birkelund,ref 


