
 

 
 

Referat fra FAU møte tirsdag 24.11.2020 - Hinna skole 
 

Trinn A   B   C   D   Stolt avd   
 Lise Petterson IM Åse Samuelsen M Ole Petter Dahl M Lene Berge M Borgfrid Møen IM 

8 Dina Stangeland M Hilde N. Glesnes IM Mette Økland M Asmaa Q. Jama M   

9 Ingrid Smedvig M Jan Petter Skarbøvik M Unn Morken M Hege Opdal M     

Linda Tjensvoll M Alisa Laugaland IM Jenny Alve M Ida Sørås M     

10 Elin F-J Gitlesen M Linda Namtvedt M Mai-Britt Mehus M Gunnar Vigeland IM   
           

           

 
Samarbeidsutvalget 
(SU)   Rektor   FAU leder       

 Atle Rettedal IM Stian Rege M Ingrid Smedvig M     
 
 
Dato:  Tirsdag 24.11.2020 
Kl.:  18:00-20:00 
Sted:  Digitalt FAU møte (Zoom)  
 
 
 

Saksnr. Beskrivelse Ansvar 

Fast 
Punkt 

Godkjenning av saksliste og referat 
Saksliste og referat fra forrige møte godkjennes.  
 

Alle 

Fast 
Punkt 

Informasjon fra rektor 
• Skolen er fremdeles på «gult» nivå ift smittevern. Skolen har ikke hatt smittetilfeller ennå og 

det er generelt lite fravær blant både lærere og elever.  
• Rådmann har foreslått kutt i tilbudet til Stolt-avdelingen. Skolen forventer ingen større 

endringer på kort sikt, men det kan komme endringer i tilbudet på lang sikt.  
• Skolesjefen fraråder juleavslutninger med foreldre til stede pga smittefare.  
• Hinna skole skal bli en MOT-skole. MOT er et skoleutviklingsprogram som skal fremme 

inkludering og skape robuste ungdommer. Skolen arrangerte «MOT til å glede»- dag i går og 
spilte «Bare så du vet det» når elevene kom om morgenen. I storefri fikk alle elevene 
skolebolle. Det kommer flere MOT-arrangementer etterhvert.  
 

Rektor 

14/2020 

Friminutt 
Skolen kommer til å fortsette med organiseringen av skoledagen slik den er inntil videre. Skoledagen 
er litt annerledes enn før pga smittevern, bl.a. flere dobbelttimer og kortere friminutt, men dette har 
vært diskutert med elevråd og i personalet og skolen mener å ha funnet en løsning som fungerer.  
 

 

15/2020 
Valg av ny sekretær 
Ny sekretær bør fortrinnsvis være en FAU representant på 8. trinn. Valg er utsatt til møtet i januar.  Alle 

Fast 
Punkt 

Natteravn – status 
Natteravnrådet fraråder fremdeles all natteravning pga smittevern, så inntil videre er natteravningen 
avlyst. 
 
Når det blir lov å gå natteravn igjen, kan foreldre kan gå to og to sammen. To er minimum. 
Alle må signere inn i boka på Hinna Bistro før vakten starter.  
 

Hege og Ida 

M = oppmøte  
IM = ikke møtt 
V = møtt med Vara 



 

 
 

Fast 
punkt 

Parkeringsdugnad – status 
Ingen dugnader p.t. 
 

Jan Petter 
 

Fast 
Punkt 

Nytt fra klassetrinnene 
FAU representantene informerte om nytt fra klassene. 

 
Alle 

Fast 
Punkt 

Eventuelt 
• Kutt i tilbudet til Stolt-avdelingen tas opp igjen på FAU møtet i januar. 
• Forslag til sosiale aktiviteter i klassene/ på trinnene tas opp på møtet i januar for å forsøke å 

finne felles aktiviteter som årstidsgruppene kan arrangere for klassene. 
• Google Meet – kan FAU få tilgang til skolen sin lisens?  

  

Alle 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 26. januar 2021 kl 18.  


