
Referat FAU 16.09.20 

Tilstede: Christine Linnea Smørvik, Beth Varhaug, Åse Marie Gautestad, Magnus Brodwall, Hanne 

Jelavic, Annicka Fallesen, Mie Vintland, Åse Berit Kongevold-Nömme 

 

Oversikt over klassekontakt og vara 

1.trinn: Hanne Marie Edvardsen Jelavic sailorhanne@gmail.com, vara Aradom Sium 

2.trinn: Beth Mary Varhaug bmvarh@gmail.com, vara Lene T. Smitt-Ingebretsen 

torbjoe@hotmail.com  

3.trinn: Mie Vintland m_vintland@hotmail.com, vara mangler 

4.trinn: Christine Linnea Smørvik csmorvik@gmail.com, vara Kristin Kikki Grindheim Jaktevik 

kikki@guttis.no 

5.trinn: Reidun Strømme reidun.stromme@gmail.com, vara Annicka Fallesen annickas@icloud.com  

6.trinn: Kaltrina Shabani, vara Christine Linnea Smørvik csmorvik@gmail.com  

7.trinn: Åse Marie Gautestad aasemariegau@icloud.com, vara  

 

-3.trinn trenger vara. Klassekontakt etterlyser interesse på facebook i første omgang. 

- foreldrerepresentanter-vara fra kompetanseskolen ønskes, Åse Berit har sendt oppfordring til 

kompetanseskolen 

-FAU må skaffe 2 stk foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget(SAU). Der deltar også leder for 

FAU. Alle kontakter legger ut forespørsel på facebook gruppene. 

 

Sak 1. Konstituering av nytt FAU 

Leder: Beth Varhaug 

Vara: velges på neste møte 

Kasserer: Hanne Jelavic 

Referent: Mie Vintland 

Ansvar for voksentilstedeværelse på ungdomskveldene: Åse Marie Gautestad 

 

Sak 2. Spørsmål som ønskes besvart fra skolens side til neste møte: 

-Sak fra 5.trinn: Protest mot lærerbytte, Ragnhild Andersen, rektor, gir medhold i at lærer fortsetter. 

-Sak fra 3.trinn: Ønsker sukkerfri saft. Tatt opp i skolestyret. Sukkersubstitutter høyner insulinnivå og 

er ikke å anbefale. Bør være likt for ansatte og elever, kun vann i klasserommet. Heller ikke kaffe. Sak 

går videre til elevrådet. 
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-Skolemelk, utvide tilbudet: Har vært strengt på skolen, kun vært tillatt med melk. Sjokolademelk blir 

nedstemt i FAU 

Oppfordring til lærere om påminnelse om å drikke vann. 

-SFO og full betaling selv om de ikke får mat. Mat på SFO er ønskelig, Åse Berit tar dette videre 

-Undervisning ved karantene: barn har rett på undervisning når de er i karantene og ikke er syke.  

-Ønske om styring av inntak slik at det blir jevnere fordeling mellom Solholmen og Krossen: Løsninger 

har vært drøftet. For eksempel 1-3.trinn på Krossen, må da opprettholde sfo begge steder, som blir 

dyrt, oppvekst har foreslått 1.-4.trinn på Krossen, det er det ikke plass til her. Like dyrt med store 

som med små klasser. 

Vi må fremsnakke skolen for å få flere elever her! 

 

Eventuelt: 

-Sak til SAU og KOMFUG: søskenrabatt ved søsken på SFO og i bhg. Foreldrerepresentanter og leder 

FAU tar dette videre. 

-Spørsmål til SFO-leder: Mulighet for lenger åpningstid på SFO, til kl.17? 

-Alternativ innsamling til klassetur for de klassene som gikk/går glipp av 17.mai-innsamling pga 

korona? Flaskeinnsamling? Salg av dopapir e.l.? Hentepant? Klassene  

-Ønske om patrulje på skoleveien der man krysser Møllevannsveien pga trafikken der. Magnus 

Brodwall sjekker mulighetene til neste FAU-møte. 

-Reglement med høringsfrist 25.september: FAU skal gis mulighet til å uttale seg. Innspill sendes 

innen 20.september til Beth Varhaug. 

-Ungdomskvelder og fritidskvelder avventer til etter høstferien. 

 

Neste møte blir 27.oktober kl.19.30-20.30. Saker meldes Beth på epost i forkant. 

 

 


