
Referat fra FAU-møte , Skeie skole 04.05.22 
Neste møte er 0.06.22 kl 19.00, det kommer ikke egen innkalling 

Referent : Tine Renate Bjerga 

1a Anita Kallevi  1b Elise Svendsen x 1c Christoffer Skogvoll  

2a Karen Madland x 2b Hanne B.Dalaker X 2c Maiken Salvesen x 

3a Hege Hagen x 3b Christoffer Skogvoll  3c Anders Ree x 

4a Monica Rasmusen x 4b  4c  

5a Beate Becker  5b Tove Larsen Skåren  5c Kari T. Hatlestad x 

6a Anna x 6b Mona Løhre x 6c Mari Ann Engedahl  

7a Ole Kristian Pettersen  7b  7c  

SFO Tine Renate Bjerga x Kathrine Erga x   

 

1.Kasserer har betale ut penger til vinnerne av reflekskonkurransen, og overført 20.000kr til OUTS 
som bestemt. 
 
2. FAU-saker 
b. Skolen sjekker ut hva flyttbare basketmål koster. Det er 14.000kr som er satt av til formålet. FAU 
fra i fjord ville også dekke ekstra utgifter, det ble ikke da skrevet hvor mye.  
          ansvar: Rektor 
 
j. Belysningen på tursti ved Heddas Gård er ikke startet, hva skjer her?  Rektor purrer 
          Ansvar: Rektor 
 
m. 7.klasse har stilt med hver sin representant til OTUS, et arbeid som skal handle om overgang til 
ungdomskolen, OTUS vil bli arrangert i august/september. Besøksdag på ungdomskolen 7.juni. 
 
n. 17.mai komiteen mer om noen penger til å kjøpe ordentlige premier til aktivitetene på 17.mai. det 
godkjennes, men Lunde må også stille med penger. Oppfordrer alle elevene til å gå i toget. 
 
o. Det ble ikke tatt portrettfoto av førsteklassingene ved skolestart. Bildene blir tatt nå sammen med 
7.klasse som også skal ha portrettfoto. 24.mai er datoen for dette. 
           
 
q. Kodelås på gymsalen er ødelagt av hærverk. Det er ønske fra foreldre at denne saken tas opp og 
følges opp av utvidete resursteam .  Den eneste måte at dette kan bli fulgt opp på er å anmelde 
saken. Uten anmeldelse får man ikke tilgang til videoopptak.     
  
 
r. Skolen er valgt ut til gratis skolemat. Det blir gratis skolemat til hele skolen 3 ganger i uka. 
 
s. Noen foreldre har reagert på meldingen som ble sendt ut på nettsiden om mye trakassering i 
sosiale medier. Hvis det er ditt barn det gjelder spesielt vil du bli kontaktet. Dette er en utvikling over 
de siste ukene i 5,6 og 7 klasse. Rektor har vert ute i alle klassene og snakket om saken. Men valgt og 
også informere alle, siden det er såpass alvorlig. 
  
t. det meldes om mye stygg språkbruk og youtube bruk i 2.klasse. Rektor tar dette videre til 
lærererne          Ansvar : Rektor 
 



u. Etter jul er det flere voksne ute i friminuttene enn tidligere. Noen mener likevel det er for lite. 
Dette blir tatt direkte med de som har meldt inn. 
 
v. kakesalget har tradisjoner over 30.år på skolen og fortsetter som før.  
 
3. Informasjon fra skolen 
 
De aller fleste skolene, også Skeie har valgt å bli en lekseredusert skole.  
 
Pals- smileys fortsetter 
 
SU- møtet er utsatt, men blir avholdt før skoleslutt. 
 
SFO er veldig godt fornøyd med svarprosenten og tilbakemeldingene på elevundersøkelsen. Vi har en 

god SFO på Skeie skole.  

Lurer du på noe, ta kontakt med FAU-leder Tine Renate Bjerga 40495207, tinerenate@gmail.com 

 

mailto:tinerenate@gmail.com

