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MØTEREFERAT FAU - #03/2021-22 
 

Møtedato: Tirsdag 23 nov 2021  kl. 19:30 – 21:00 
Møtested:   
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Katrine Nygård Gausel   
2. Trinn Marianne Stedje  
3. Trinn Tove Tjøstheim   
4. Trinn Camilla Nylund (vara) Ikke tilstede 
5. Trinn Cathrine Grude  
6. Trinn Katrine Strønstad (vara)  
7. Trinn Ståle Bjørnsen (vara)  
SFO Tove Tjøstheim  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Beate Grimstad  
Leder 17. Mai Komité Lars Christian Bruno  
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Berit Refve Vik  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

Ikke tilstede 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

13 – 
21/22 

Oppmøte registrert 
Innkalling godkjent 
 

Leder - FAU O 

14 – 
21/22 

Informasjon fra rektor 

• Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø krever en 
større oppdatering ift lover, regler, forebyggende 
tiltak o.l. Dette arbeidet er nå i gang.  

• Det er ulikt sykefravær i ulike avdelinger, rektor følger 
opp der det trengs 

• Dersom det er covid-19 tilfeller i en klasse vil 
foreldrene i denne klassen bli informert, dette også for 
å ivareta personvern 

• Elevkveld vil gjennomføres innenfor gjeldende 
smitteregler på torsdag 25.11 

• Lys i rundkjøringen er innvilget, antatt oppstart 
allerede i slutten av november 

Rektor O 

15 – 
21/22 

Pulsen:  

• 1. klasse: Spørsmål ang. klassekasse og om det er 
mulig å vurdere andre løsninger enn at man står 
personlig ansvarlig for pengene. Spørsmål om det vil 
bli gjort flere tiltak mellom bro og videre skolevei. 

Alle O 
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Kommentar fra Rektor: Oppfordrer til at man tar 
direkte kontakt med Rektor dersom man opplever 
situasjoner ifm byggearbeid.  

• 2. klasse: Ingen kommentarer 

• 3. klasse: Ingen kommentarer 

• 4. klasse: Gleder seg til julespill.  

• 5. klasse: Positive til elevkveld og mange engasjerte 
foreldre 

• 6. klasse: Spørsmål om føringer og erfaringer ang. 
gjennomføring av klassetur i 7.klasse. Anbefaling er at 
det har en lav kostnad som sikrer at alle kan være 
med.  

• 7. klasse: Ingen kommentarer 

• SFO:  

16 – 
21/22 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Jobber med refleksløype også i år og i tillegg kommer det ny 
refleksvestkonkurranse på nyåret.  
 
Snøgruppen 
Skolen overtar ansvaret for snødagen, og vil selv bestemme 
opplegg rundt dette. Mer informasjon vil komme fra skolen 
rundt dette når det nærmer seg. FAU vil gå i dialog med 
Snøgruppa om veien videre.  
 
17-mai komiteen  
Har fordelt oppgaver og har god kontroll i planlegging. FAU 
følger opp arbeidet som ble gjort rundt Vipps i 2020.  

Gruppeledere  O 

    

17 – 
21/22 

Eventuelt:  

• Klassetur i 7. klasse: Oppfordrer 5. klasse å starte 
planlegging rundt skoletur allerede. Gratisprinsippet 
er viktig, og man bør der vurdere å starte tidlig med 
dugnader. Klasseturene har historisk sett kostet alt fra 
500 – 1000 kr pr elev.  

• Trafikksituasjonen: Oppfordrer fortsatt foreldre til å 
ta kontakt med Rektor dersom man opplever utrygge 
situasjoner ifm byggearbeider i Dykjelbakken og 
området rundt. 

• Skolen overtar ansvaret for snødagen, og vil selv 
bestemme opplegg rundt dette. Mer informasjon vil 
komme fra skolen rundt dette når det nærmer seg.  
 

Leder  
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 18 – 
20/21 

Oppsummering og aksjoner 

• Følge opp Stavanger standarden opp mot de ulike 
klassene 

• Sende ut oppfordring til at alle som skulle oppleve 
utrygge situasjoner rundt byggearbeidene rapporterer 
disse til Rektor  

• Sjekke status rundt arbeidet med Vipps fra 2020 
 

  

    

    

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 

 

 

Møter 2020/2021: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 

Informasjon om møtetider kommer 

Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Onsdager 15:30 – 16:30 

Informasjon om møtetider kommer 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

31. aug #1 Avholdt 6. okt #1 Avholdt 

5. okt #2 Avholdt 1. des #2  

23.nov #3 Avholdt 2. feb #3  

 #4  27. apr #4  

 #5  1. jun  #5  

 #6     

 #7     

 #8     

 #9     

      

 


