
Referat fra FAU møte 10.februar 2021 (skoleåret 2020/21)  
Tilstede: 
 
Marita Pedersen, leder 
Heidi Tønnessen 
Anne Marthe Omdal 
Ingrid Emilie Bendiksen, nestleder 
Fredrikke S. Mydland 
Solveig Nyheim, sekretær 
Gunn Skadberg 
Anette Saurdal  
Solveig Hamre digitalt 
Elin Wood forfall 
 
Sak 1: Klassekontoer 
Dette er en møysommelig prosess som kan ta flere år. Det var ikke problem å lage 
konvolutt med inntil 2000 kr i  1.-4.kl, men på mellomtrinnet stod det mer penger på 
konto. Her vil arbeidet med avvikling fortsette. 
Marita har videre laget et infoskriv om klassekontoer. Dette ble lest og godtatt. 
 
 
Sak 2: Brønnøysundregisteret 
Det må lages en rutine for hvordan vi oppdaterer i Brønnøysundregisteret. Forslag om 
at dette ligger til kontormedarbeider på skolen og at denne også er styremedlem i FAU 
og har tilgang til klassekontoer 8.-10.kl. Karen sjekker om dette er ok. 
 
Sak 3: info fra rektor: 
 

● skolemiljø: rektor viser til mail sendt ut til foreldre og info på hjemmeside, 
samt rykter på bygda. Forteller om TMA og IAA. Dette handler om fysisk 
utagering og nødvergeparagrafen. Skolen får hjelp og veiledning til å takle og 
rettlede i utageringssituasjoner. Lærere får veiledning og styrking i 
klasseledelse. Foreldremøter vil bli holdt. 

● Spekter i alle klasser - hjelp til å avdekke negative trender i klassemiljøet. 
Skal avholdes to ganger i året. 

● kort info om gode resultat Elevundersøkelsen (fra departementet) 7. og 
10.trinn. 

● 3 korte dager småskolen: FAU støtter flertallet og ønsker videreføring av tre 
korte skoledager for 1.-3.kl 

 
Sak 3:Eventuelt 
 

● rektor går av med pensjon - utlysning etter ny rektor har frist 11.02 



● 17.mai komite 8.trinn er i gang 
● bursdagsfeiring; FAU anmoder om at foreldre følger de råd som legges ut på 

skolens hjemmeside i disse koronatider 
● kakesalg: foreldre kan velge å organisere kakesalg selv, men om skolen skal 

hjelpe med organisering er det en fordel og tidsbesparende med ferdige 
pakker med kaker, samt en sikrer en viss inntekt til klassene 

 
 
Neste møte 5.mai kl 17.30 

 
 
ref Solveig Nyheim 

 

 

 
 

 


