
 

 
 

Referat fra FAU møte tirsdag 27.10.2020 - Hinna skole 
 

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

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

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

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

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

           

 
Samarbeidsutvalget 
(SU)   Rektor   FAU leder       

 Atle Rettedal FF Stian Rege M Ingrid Smedvig M     
 
 
Dato:  Tirsdag 27.10.2020 
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 
• Litt spesielle skoledager for tiden, med få og korte friminutt. Skoledagen er komprimert, 

mange doble timer. Elevene er delt i tre soner i skolegården, et område per trinn. 
• 8. trinn har fungert bra siden høstferien og lærerne er fornøyde. 
• Det har vært et lite smitteutbrudd på Kannik skole. Noen elever og lærere er i karantene. 

Skolen fikk god hjelp, men smittesporing er vanskelig på skoler. 
• Skoleballet i år er avlyst pga koronarestriksjoner, kan bli erstattet av et arrangement til 

våren, men det er usikkert  
• Rektor oppfordrer til sosiale aktiviteter klassevis, uten foreldre 
• Det var tyveri fra gymgarderoben på skolen for noen uker siden. Rektor redegjorde for 

saken, og hvordan den ble håndtert.  
• Det er ikke sikkert at det blir møte i SMU før jul pga koronarestriksjoner. 
• Skolekatalogene fra Lima Foto er kommet og er delt ut til de som har bestilt. 

 

Rektor 

12/2020 

Valg av representant til SMU (Skolemiljøutvalget) 
Møtene pleier å være mandager fra kl 14 – 14.45. Det var bare et møte i fjor. Nye representanter er; 
8. trinn – Lise Petterson (8A) 
9. trinn – Unn Morken (9C) 
10. trinn – Lene Laurhammar (10C) 
Vara – Dina Stangeland (8A) 
 

 

13/2020 

Skolefoto 
Lima Foto er nye i år. Har kun tatt enkeltbilder av elevene, ikke klassebilder, pga korona. 
Ariel Foto har hatt skolefotografering tidligere, hadde store, fine kataloger, men er gått konkurs.  
Det finnes også andre leverandører som kan vurderes, FotoNorden, Smil Foto, m.fl.  
Terje Løland gjorde en god jobb i fjor med å innhente tilbud. Notater ligger i dropboxen til FAU. 

Alle 

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



 

 
 

Fast 
Punkt 

Natteravn – status 
Det er fremdeles frivillig å gå natteravn pga koronasituasjonen, ikke dugnad for klassene som før. 
Hege sjekker med natteravnkoordinatoren om foreldre kan gå to og to sammen, eller om tre voksne 
er minimum.  

Hege 

Fast 
punkt 

Parkeringsdugnad – status 
Ingen dugnader p.t. 
 

Jan Petter 
 

Fast 
Punkt 

Nytt fra klassetrinnene 
Høstgruppene har ansvar for å arrangere en eventuell julefrokost i klasserommet.  

 

 
 

Fast 
Punkt 

Eventuelt 
• FAU representantene bør legge ut link til referatet på klassens side (Facebook, Spond, etc) 
• FAU har diskutert organiseringen av skoledagen og de korte friminuttene. Elevene får for 

lite tid til spising og for lite tid ute i skolegården. Dobbelttimer er også krevende med 
hensyn til konsentrasjon og motivasjon. FAU vil henstille skolen til å forsøke å få til lengre 
friminutt for elevene. Ingrid følger opp frem til neste FAU møte. Settes opp som en egen sak 
på neste FAU møte. 

• Oppdatert liste over FAU representanter, med tlf.nr, bør legges ut på skolens hjemmeside. 
Ingrid tar kontakt med de som ikke var tilstede på FAU møtet i dag og sjekker at det er ok. 

 

 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 24. november 2020 kl 18.  


