
Referat fra FAU møte 30.mars 2022 (skoleåret 2021/22)
Tilstede:

Ingrid Emilie Bendiksen, leder
Heidi Tønnessen (8)
Anne Marthe Omdal(2)
Anne Sofie Omdal (1)
Gudni Vatland (3)
Solveig Nyheim (6)
Anette Saurdal (5)
Solveig Hamre Log (10)
Anne Lise Melhus (7)

Forfall: Anita Omdal (9) og Stefanie Urdal (4)

Sak 1: Status nettkafe

Sindre G og Cecilie M oppdaterte oss på status nettkafe. Bomberommet er opp-pusset
og klart, men man venter på en sopp-prøve og at toalettforholdene forbedres. Man
ønsker å flytte nettkafeen hit fordi tilgangen blir lettere og utstyret kan stå klart til bruk
(må ikke ryddes bort). Ingrid Emilie ivret for at ungdommene raskt skulle få et sted å
komme til, og foreslo å sette ned ei gruppe som kunne drive dette videre. Sindre og
Cecilie kaller inn til møte. Invitere ungdomsrådet og Henriette L med. Ingrid Emilie og
Anne Marte møter for FAU.

Sak 2: Nettverkskontakter

Presentasjon av Dalanes nettverkskontakter: Liv-Ingrid Torkelsen og Silje V. Havsø.
Opprettet på prosjektmidler med formål å gi riktig hjelp til riktig tid, bedre samarbeid
mellom instanser og gi høyere tillit til barnevernet. Formål styrke og hjelpe og bedre
oppvekstvilkår. Oppgavene til kontaktene blir å støtte og gi råd, foreslå tiltak til
forebygging - være i forkant. Dette er en konsekvens av barnevernsreformen - en
oppvekstreform der kommunene har fått større ansvar for barns oppvekstvilkår.

Sak 3: Natteravnsordningen

Virker som foreldre møter opp i våre oddetallsuker. Henriette L har ikke hørt noe fra
foreldre. Kommunens plan er å få Frivillighetssentralen i gang igjen i partallsuker som
natteravner. Forslag fra FAU om å ta alle fredagene da det er våre barn og unge.
Henriette L undersøker.

Sak 4: Leksegjøring på SFO



Konstituert rektor informerer om at dette ikke er i tråd med rammeplanen og lar seg
ikke gjennomføre.

Sak 5: Eventuelt

To spørsmål:
● hva med neste års 8.klassinger - to eller tre klasser? Bjørn Inge svarer at

dette jobbes det med. Vil nok innhente informasjon fra foreldre
(meningsmåling)

● hva med rektor? Dette ligger på kommunalt nivå. Bjørn Inge vet ikke svaret på
dette pr nå.

Dette var årets siste møte (mest sannsynlig). Takk for innsatsen til de som går
ut (partallsklasser):)

ref Solveig Nyheim


