
FAU-styret 14.januar 2021 kl 19:30 
Digitalt møte på Teams 

Tilstede:  
- Kristin Haugen Olsen (rektor) (sak 1) 

- Bjørn Askildsen (1.kl / Lobby) 
- Hege Eik Jakobsen (3.kl / arr) 
- Svend Vihovde (2.kl / Tekno) 

- Ingrid Handeland (2.kl / SFO) 
- Stine Johansen Haaland (5.kl / leder) 

- Birgit Frost (6.kl / info) 

Ikke tilstede: 
- Anja Loug Helland (6.kl / HMS) 
- Petter Enoksen (7.kl / SU)  

Saker: 
1. Info til/fra skole v/ rektor 

a. Smittevern - status 
- Skolen er på rødt nivå nå, og det fungerer relativt fint. Det er lokale 
bestemmelser som gjør at vi ikke har trengt å dele alle trinn i mindre kohorter. 
Noen fag må utgå, og mellomtrinnet har 2 færre timer i uka. Rødt nivå gjelder i 
første omgang til 19.januar. 
- Pr i dag er det 9 skoler i kommunen med smitte, men det er generelt lite 
smittespredning på skolene. Det har ikke vært noe smitte på Lassa skole. 

b. Merker flere sosiale konflikter mellom elevene relatert til sosiale medier, TikTok, 
snap. Nettvett kan være et aktuelt tema til FAU’s foreldremøte. 

c. Side på hjemmesiden om Livsmestring. Målet er å jobbe frem robuste barn, som 
tåler livet.  

d. Budsjett 2021 er ikke lagt frem ennå. Fikk ikke lov å ta med noen midler fra 2020. 
e. Kommunen har satt av midler til samarbeid mellom skoler og 

idrettslag/organisasjon i nærmiljøet, men det er uklart hvilke skoler dette kan 
være aktuelt for. 

f. Skolemiljøutvalget. Anja meldes inn som representant fra FAU. 
g. Trafikksituasjon rundt skolen påvirkes ifht forestående byggeprosjekt. FAU Lobby 

er koblet på saken, og holder dialog med skolen. 
2. Referat fra sist møte 

a. Ingen kommentarer 
3. Status registrering av FAU Lassa som organisasjon 

a. Organisasjonsnummer ble bekreftet opprettet 27.november 2020. Vårt 
organisasjonsnummer er 995 276 437 

b. Det er iverksatt opprettelse av bedriftskonto i SR-bank. Når denne er på plass 
skal det opprettes vipps-avtale til Lassa FAU. 

c. Vil avvikle Teknolab Lassa, org nr 890 914 012, og prøver å få tidligere 
styremedlemmer til å gjøre dette. 

d. Teknolabben har en egen privat bankkonto. Foreslår at denne avvikles, og at 
pengene overføres til den nye bedriftskontoen. Det bør være mulig å ha en 
spesifisert konto for teknolabben. 



4. Planlagte aktiviteter og informasjon til/fra gruppene og styret  
a. Arrangementsgruppa 

i. Håper å kunne få til noe ut til våren. 
ii. Sjekke alternative tilskuddsmuligheter 

b. SFO 
i. Gruppa hadde et godt møte med SFO-leder sist tirsdag. 
ii. Ble diskutert visning av youtube-filmer som ble vist på sfo i jula. 

Retningslinjene er at det skal kun vises nrk super, så dette ble det tatt tak 
i. 

iii. Oppfordring til foreldre ang smartklokker med film-muligheter. Disse må 
låses via foreldre-app i sfo-tiden. Stine sjekker regelverket ifht om 
klokkene må være i sekken i sfo-tiden. 

c. HMS 
i. Trygghetsvakter har fungert bra i år. God kommunikasjon på facebook. 

d. Teknolab 
i. Har ikke hatt møte siden forrige styremøte.  

e. Lobby 
i. Har hatt dialog ifht byggeprosjekter og utfordringer ifbm 

trafikksituasjonen. Vil følge opp ifht hms. 
5. Brev fra Våland FAU til skolesjefen ang chromebook og google er sendt i kopi til alle FAU 

i Stavanger. 
a. Stine sjekker med skolen ifht sikkerhet for våre barns chromebooks. Følger opp 

Våland FAU. 
6. Foreldrerådsmøte - utsette? Digitalt? 

a. Dato for foreldrerådsmøte er planlagt til 10.mars, men det kan ikke gjennomføres 
slik smittesituasjonen er nå. 

7. Saker til/fra SU  
a. SU møte blir tirsdag 19.januar. 
b. Vil ta opp samarbeid mellom FAU og elevrådet i SU 
c. Omvendt julekalender - blir feil å lese opp alle giverbeløp i klassen. 
d. Skoleruta skal settes. Stavanger kommune har bestemt at det skal være 3 felles 

planleggingsdager for alle skoler. Da gjenstår bare 2 dager til skole / sfo. 
8. Eventuelt 

a. Ingen saker 
 


