
Referat fra FAU møte tirsdag 29. september 2020 - Hinna skole  

M = oppmøte 
V = møtt med Vara  
IM = ikke møtt 
FF = meldt forfall 

Dato: Tirsdag 29. sept. 2020  

Kl.: 18:00-20:00 

Sted: Mediateket, Hinna skole - kun en FAU-repr. pr. klasse pga. Covid-19. 
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Saksnr. Beskrivelse Ansvar

Fast punkt
Godkjenning av saksliste og referat  

Saksliste og referatet godkjennes.
Alle

Fast punkt

Informasjon fra rektor 

• Det har vært en annerledes oppstart på skoleåret enn vanligvis grunnet 
smittevernstiltak (ikke turdag, stengt kantine, mer komprimert skoledag med 
færre og kortere friminutt). Elevene håndterer dette imponerende bra.  

• Oppstarten har gått fint. Det har imidlertid vært et par slåsskamper i 8.trinn og 
skolen jobber sammen med foreldrene til elevene som er involvert (også de 
som står rundt og ser på).  

• Rektor ser lyst på skoleåret generelt sett. 

Rektor



10/2020

Orientering nye FAU-representanter  
Presentere nye FAU-medlemmer, kontrollere kontaktinformasjon, orientering 
om FAU. Info om erfaringspermen. 

• Mailadresser er nå korrigert 

• Dropbox med alle dokumenter for FAU (styret har redigeringstilgang). 
Der ligger også erfaringspermen (legges ut som dokument på erfaringssiden). 

Ingrid

5/2020

Foredrag/arrangement med Anja Hammerseng-Edin - status  
Anja Hammerseng-Edin skulle besøkt Hinna skole 1. april 2020, men 
elevarrangementet og foreldreforedraget ble utsatt på grunn av Covid-19. 

• Ny dato er satt opp onsdag 24. mars 2021 (på dagtid for elevene og på 
kveldstid for foreldrene). Mer informasjon kommer. 

Ingrid

Fast punkt

Natteravn – status 

• Ordningen men natteravn er fremdeles frivillig (pt. ikke dugnad klassevis på 
grunn av covid-19). Min. 3 stk, maks. 5. Vestene ligger på Hinna Bistro. (Tar 
pt. ikke bussen til byen nå).  

• Alle foreldre er last inn på Spond, og natteravnvakter (fre/lør) legges ut her. 
Alle foreldre oppfordres til å delta. Ansvarlig for natteravn sender en mail med 
felles informasjon om natteravn. 

Hege/Ida

Fast punkt

Parkeringsdugnad – status 

• Ingen dugnad pt. Når parkeringsdugnad starter opp igjen går pengene inn til 
FAU som fordeler likt ut til alle klassene.

Jan Petter

Fast punkt

Nytt fra klassetrinnene 

• Det ble meldt om litt problemer med Chromebook (dårlig batteri) fra en FAU-
repr. på 8. trinn. 

• Det er få ting som arrangeres pt. ifm. foreldregruppene. FAU oppfordrer til å 
lage noe sosialt klassevis. For forslag, se “Informasjon til foresatte” som ligger 
som et dokument på Hinna skole/FAU’s nettside. 

Alle

Fast punkt

Eventuelt 

• Aktive Fredsreiser har sendt «reklame» om at de også arrangerer turer til 
Landeskogen Peace Center i Setesdal.  

• Listen med kontaktinformasjon (epost og telefonnummer på alle FAU 
representantene) deles med FAU medlemmene internt. Listen med 
kontaktinformasjon tas bort fra skolens hjemmeside.

Alle

11/2020

Neste møte  

• Neste møte avholdes fysisk med alle i FAU (det er alltid noen som ikke kan 
delta slik at man ikke overstiger 20 stk.)

Alle


