
REFERAT 

 

    Oppstartsmøte i FAU og SU 

 

 

Dato: 27.10.2021 

 

Tilstede: 

1. Trinn – Randi Kalsnes 

2. Trinn – ikke tilstede 

3. Trinn – Ingunn Abusdal Røsok 

4. Trinn – Svein Aksel Nakkestad 

5. Trinn – Turid Gjøtterud 

6. Trinn – Andreas Eidiem 

7. Trinn – Simen Dørum 

Elevråd: Ariel Cecilie Wintherbo, Ulrik Oppebøen 

Ansatte: Anne Grete Birkeland, Torild Skraastad 

Kommune: Jarle Vik (Rektor), Anita Lotsberg (ikke til stede, politiker) 

 

Saker del I (FAU) 

 
Nr Sak 

01 Jarle Vik (rektor) ønsket velkommen til oppstartsmøte. Presentasjonsrunde av hver enkelt 

deltaker. 
02 Jarle Vik informerte om arbeidet i FAU og SU, sammensetning, oppgaver og mandat. I tillegg ble 

årshjulet hjem-skole for 21/22 gjennomgått, og kopi utlevert til møtedeltakerne. 

03 Følgende ble valgt til styret i FAU: Leder – Andreas Eidiem, Nestleder – Svein Aksel Nakkestad, 

Referent/sekretær – Simen Dørum. FAU leder/NK velges automatisk inn som representanter i SU. 

Bare en trenger å møte. 

04 GPS skoleåret 21/22: Det planlegges med 3 gjennomføringer dette skoleåret. Første 

gjennomføring i desember. Som vanlig blir det en todeling på GPS kveldene hvor 1-4 trinn er 

først, deretter 5-7 trinn. 7 trinn (elever + foreldre) har ansvaret for kiosken hele kvelden. 

05 Nye retningslinjer for skoleturer ble redegjort for av rektor. Disse er vedlagt innkallingen til 

oppstartsmøtet. Elevrådsrepresentant fremmet spørsmål om mulighet for skoletur til Hovden. 

Rektor forklarte at så lenge retningslinjene blir fulgt, og at alle har muligheten til å delta 

uavhengig av tilgang til alpint utstyr, så er det mulig. 

06 Rektor informerte om status og forholdene ved skolen som beskrives som gode. Skolen har 

kommet bra gjennom Covid-19 (uten karantenebruk), og har historisk sett gjort det bra på 

trivselsundersøkelser. Ny nasjonal undersøkelse skal snart gjennomføres. Etableringen av 

miljøvakter fra 7.trinn har bidratt positivt. De ansatte forklarte at det var merkbar forskjell 

før/etter Covid, særlig mtp leking ute i friminuttene. Fadderordningen har vært savnet, både av de 

minste og av fadderne selv. 

07 Åpningstider SFO – Vedrørende forespørsel om utvidet åpningstid forklarte rektor at en slik 

utvidelse fordret ekstra midler fra kommunen. Det er ikke ønskelig å ta disse midlene fra andre 

poster, da det går utover andre viktige felt på skolen. Det ble fremmet forslag/spm fra FAU rep 

1.trinn om muligheten for å endre åpningstiden istedenfor å utvide. For eksempel ville en endring 

fra 0730 til 0715 utgjøre en stor forskjell mtp rushtrafikken inn til byen. Rektor forklarte at man 

kan se nærmere på dette, men at det kan by på utfordringer rundt stengetiden på SFO og antallet 

ansatte pr. barn på dette tidspunktet. 

08 Eventuelt – Flere FAU rep etterlyste foreldrenettverksgrupper, og fremmet forslag om å 

fremskynde felles temakveld med foreldrenettverk som opprinnelig er planlagt gjennomført i mars 

2022. Det ble enighet om å se på muligheten for dette. I tillegg ble det oppfordret til å ta initiativ 

på eget trinn for slike samlinger ved behov.  

Bruken av sosiale medier og særlig Snapchat ble fremmet som et generelt forslag til mulig tema 

for temakveld. 



Trafikksituasjonen på øya ble også diskutert. Rektor forklarte at det jobbes med flere saker, og at 

man hadde god dialog med alle involverte parter i disse sakene. Vik presiserte viktigheten av å 

løfte inn endringer eller nye utfordringer mtp trafikksituasjonen, slik at dette kan spilles inn til 

riktige aktører og beslutningstakere.  
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Simen Dørum 

Sekretær/referent 


