
Referat møte i FAU – Sviland skule  
05. oktober 2016 

Navn Klasse Tilstede 

Trond Fossum Rektor X 

Lene Person Leiar FAU X 

Jørn Vølstad 1. klasse X 

Siri Helen Haugland 2. klasse X 

Thomas Grødem 3. klasse X 

Gezien Jongenburger 4. klasse X 

(Lene Person) Heidi V. Sinnes 5. klasse X 

Ola Andre Auestad 6. klasse X 

Inga Sandnes 7. klasse X 

 

Saker Innhald Oppfølging 

1. Valg av nytt 
styre FAU 

Olga Marie var avtroppende leder. Lene Person ble 
vald som ny leiar. 
 
Styret: 
Leiar    - Lene Person 
Nestleiar   - Jørn Vølstad 
Sekretær  - Inga Sandnes 
Kasserer  - Siri Helen Haugland 
Matansvarlig  - Ola Andre Auestad og 
Thomas Grødem 
Dugnadsansvarlig - Gezien Jongenburger og 
Heidi V. Sinnes 
 

 

2. Stormøte Vi valgte å ikke ha en foredragsholder på stormøtet 
nå i høst. Vi konsentrere oss om at rektor holder 
møte om Office 365 og One Drive. Alle har mulighet 
til å ha Office 365 så lenge de går på skolen. Han vil 
og ta opp transponder (fraværs kontroll). Den 
fungerer ganske bra. Vurdering om å lage egne 
soner/grupper der det trengs. Vi vil gjerne ha en 
foredragsholder til stormøte vi skal ha til våren. 
Gjerne sammen med en annen skole (Høle) for å 
dele på utgifter. Vi sjekker med Saniteten og 
Idrettsforbundet om mulige foredragsholdere. Har 
du noe som du tror kan passe gi lyd! 
 

Rektor lagar eit 
opplegg for eit 
stormøte før jul. 

3. Vikarsituasjon 
2. klasse 

Andreas er i pappa permisjon i 10 uker. Spørsmålet 
var hvorfor ikke en vikar var klar til skolestart da 
dette er en planlagt permisjon. Endringer i 
situasjoner på skolen gjorde at planer måtte endres 
på ny, men en vikar vil være på plass etter 
høstferien. 

 



4. Årshjul FAU Okt:  Innsamlingsaksjon og popcorn disko. (disko 
ha 4.kl ansvar for) 
Nov: Stormøte og FAU møte. 
Des:  Juleavslutning. Kafe 
Jan: Skøytedag 5-7.kl. FAU betaler. 
 Nyttårsball for 7.kl. 
 17. mai komite møte? 
 FAU møte. 
Feb: Karneval. 1.kl ansvarlig. 
Mars: 
April: Stormøte og FAU møte. 
Mai: 17. mai 
Juni: Avslutning for 7.kl. Konferansier er FAU leder 
men siden jeg skal være der selv ble det Ola Andre 
6.kl 
 

 

5. Leirskule Det blir ikkje leirskule på 6. og 7. trinn i år. Dette er 
bestemt i kommunen. Inga tar kontakt med FAU i 
kommunen og vi setter press på avgjeringa for å sjå 
om dei snur. Kan bli endringar, men IKKJE sikkert. 
Tenke på alternativer som fri en lang helg men da 
må vi klare oss uten lærere. Forslag? Vi tok dette 
opp på foreldremøte til 7kl om å reise til Alsvik (mor 
til Eigil kan organisere om mulig/ønskelig). Må da 
søke skolen om fritak fredag da de reiser torsdag 
etter skolen. Er og avhengig av at min. 3 voksne til å 
bli med. 
 

Rektor har sendt 
info om kva 
føresette kan 
gjere med omsyn 
til klassetur. 

   

   

   

 

Rektor informerer 

Saker Innhald Oppfølging 

Vennebenk Ønske om vennebenk i skolegården. En plass 
hvor de som ikke har noen å leke med setter 
seg og da må noen komme og invitere dem 
med. (ingen skal være alene) Siri kontakter 
møbelsnekker. Vi vil gjerne ha en benk som 
representerer Sviland. 
 

Siri sjekker ut. 

Steamer FAU/SFO Relativt ny steamer til FAU/SFO-kjøkkenet. 
Denne er på plass og er byttet til seg mot 6 
datamaskiner av eldre modell. Måtte byttast ut 
då den gamle frå 1990-talet ikkje kunne fiksast. 
Skulen lurer på om det er mogleg for FAU å 
kompensere litt av ekstrautgiftene til SFO for 
flytting. 10.000,- blei foreslått som sum, da ein 
brukt steamer ville kostet omtrent det. 

 



 

EU-prosjekt 2.-6. nov. er det Trace of Europe hos oss. 
(Rasmus + ) 11 representanter kommer men 
bare voksne denne gang. 3. nov. har vi en liten 
åpningssermoni. Før dette ønsker vi en dugnad 
på skolens uteområde. Gezien setter opp et 
forslag på hva som trengs å gjøre. (innen 1 uke) 
 

Dugnad utsatt til våren. 
Rektor mobiliserer 
elever til storrydding 
ute. 

Plandag 18.11 Fredag 18. nov. er det planleggingsdag på 
skolen. Rektor ønsker å ta med lærerne og 
skape ny visjon på tur frå torsdag ettermiddag 
til fredagen. Styrking av samhold og fellesskap 
blant lærerne. Vi ble alle enige om at de skal få 
lov til å være litt sosial utenom skoletid. 
 

Rektor planlegger å ta 
med alle tilsette frå 
torsdag 17.11-18.11 og 
skape ny visjon for 
skulen. Ønsker i forkant 
eit nytt FAU-møte for å 
diskutera kva verdiar og 
holdningar FAU tenker 
kan vere viktig å 
inkludera i slikt arbeid. 

Prognose I år er det 101 elever ved skolen. Til neste år er 
det ventet 107 elever. Vi er i en større økning 
enn prognosen tilsa og ser at vi i løpet av få år 
trenger mer plass på skolen! 
 

 

Foreldreundersøkinga Foreldreundersøkinga gikk vi gjennom 
spørsmålene og tok vekk de vi synes ikke var 
relevante. Det serveres pizza til klassen med 
høyest besvarelse. 
 

Gjennomførast i løpet 
av november. 

Eventuelt   

 


