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Referat fra FAU møte  

1. Åpning med gjennomgang av saksliste:

 Saksliste: 
·        Konstituering 
·        Hva er FAU? 
·        Stiftelse av Sokndal FAU som forening 
·        Skoleoppstart fra et foreldreståsted 
·        Fornøyd med foreldremøte? 
·        Fornøyd med fotografering? 
·        17.mai. 9.trinn ligger i startgropen for å påta seg dette. De får 65000 av 

kommunen – det som ikke blir brukt av det pluss inntekter går til TP- turen 
·        Litt info fra skolen 

2. Konstituering: 


• Alle trinn utenom 7. representert


• Valg av nestleder: Mari K. Holthe-Seim valgt som nestleder.


3. Hva er FAU?: Dersom noen skulle være usikre på hva FAU er og hva som er 
oppgavene/mandatet til FAU så finnes det mye informasjon på følgende lenker:


• http://www.fug.no/slik-jobber-raad-og-utvalg.468064.no.html


Lenke til film som viser hvordan FAU kan virke:


• http://www.fug.no/tillitsvalgte-foreldre.5052261-255314.html


3. Skoleoppstart fra et foreldreståsted: 


• Positive tilbakemeldinger fra alle trinn. 


• Spesielt trukket frem at det er positivt med tilpasset/justert leksemengde.


4. Foreldremøtene: 


• Stort sett positive tilbakemeldinger fra alle trinn


• Egen sak på diskusjoner om vennegrupper (se nedenfor).


5. Fotografering: 


• Litt blandet hvordan informasjon om fotografering og tilgang til bilder/materiale 
har nådd ut til familiene.
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• Positivt inntrykk fra de som har fått tilgang. Positivt med valgmulighetene og 

fleksibilitet. 


• Det anbefales å gå videre med Lima foto til neste år.


6. 17.mai: FAU vedtok å gå videre med en prøveordning for 9.trinn.


• Siv L. Volden er oppført kontaktperson for 9. klasse for første forsøk i 2019.


• Leder i FAU vil sammen med Siv L. Volden gå i dialog med kommunen for å få 
på plass en kontrakt for å formalisere ordning og prøvetid, samt sikre at vilkår 
blir like for kommende år. 


• 9. trinn ligger i startgropen for å påta seg dette for kommende år. De får 65000 
av kommunen – det som ikke blir brukt av det pluss inntekter går til TP- turen


7. Informasjon fra skolen:


• Elevundersøkelse for 7. trinn og 10. trinn.


• Mulighet for foreldreundersøkelse; frist for avgjørelse om å delta 4. Januar.


• Rektor er fornøyd med en stabil stab i skolen - godt miljø.


• Positiv opplevelse med arrangering av “Bli med dansen”.


• Åpen dag 24. Oktober - alle klassene er engasjert med oppgaver for 
anledningen.


Nye saker: 

1. Vennegrupper fast for 1. trinn: FAU vedtok at det skal være et fast opplegg for 
vennegrupper når barna starter på skolen.


• Gruppeinndeling skal gjøres av kontaktlærere på trinnet og være mest 
mulig likt for alle med tanke på fordeling av antall og kjønn.


2. Spørsmål angående sak i media om fotvorter; det er anbefalt å bytte ut gulvfliser 
i hallen med belegg.


• Rektor melder videre til kommunen (kultur og oppvekst) om å sjekke 
svømmehallen på samme måte. Saken tas videre til kommunelegen.


3. Det stilles spørsmål til tilstand på lekeplassene i skolen da det er observert 
slitasje på lekeapparatene. 


• Rektor informerer om at det kom tilstandsrapport i August i år og at det 
er på agendaen til teknisk etat å utbedre funn i henhold til rapport.
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• Det etterlyses tidsfrist på lukking av tiltak i rapporten. Dette tas videre 

med kommunen av rektor.


• Rapport sendes på distribusjon til FAU.


4. Trafikk:


• Fotgjengerovergang før innkjøring til parkeringsplassen på skolen 
mangler hvite striper etter fresing av asfalt i sentrum; sak tas videre av 
Mari Holthe-Seim med SVV.


• FAU skal henvende seg til teknisk etat med anbefaling om å merke 
kjøreretning inne på skole-parkeringen. Hensikten er at man unngår 
parkering på innkjøringen i feil kjøreretning. Mari Holthe-Seim vil sende 
informasjon til teknisk etat i forkant av oppmaling av gangfelt fra skole-
parkeringsplassen. Da blir det anledning til å bestille oppmerking med 
piler for kjøreretning på parkeringsplassen samtidig (dersom dette blir 
prioritert).


• Det er manglende fotgjengerovergang til fortau inne ved rundkjøring på 
parkeringsplassen på skolen; sak meldt inn til teknisk etat og er under 
behandling.


• Høy kant inn på fortau i fotgjengerovergang ved overgang fra 
Strandaveien til Bil & Mekaniske gjør det utfordrende for syklister å 
krysse overgangen; tas videre til SVV (Mari Holthe-Seim).
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