
REFERAT FAU MØTE VED BALLSTAD SKOLE 

13 SEPTEMBER 2016 

Oppmøte:        
Klasse Til stede (rødt viser ikke til stede klassekontakt) 

1A Remi Andre Lise Mette 

1B Michael  Ingvild 

2 Lisa Silja 

3 Elly Mari Linn Elin 

4 Beate Elieen 

5 Håkon Lone (meldt frafall) 

6 Trine Kim 

7 Kari Mette Siv 

8 Kjell Werner Wenche 

9 Jan Ståle Ulf Jonny 

10 May Rita Cecilie 

Andre Helene Solveig 

 

Sak 9/2016  Godkjenning av innkalling og referat 

Innkallingen ble godkjent med 3 kommentarer;  

 Usikker om alle har fått innkallingen 

Tiltak: Oppdatere mail-lister og facebook-gruppe 

 Sak 13 er tilført i fht. første innkalling 

 Feil i saksnummer. Dette rettes i referatet. 

Referatet fra FAU-møte 19 april 2016 ble godkjent. 

 

Sak 10/2016  Orienteringer 

Orientering fra rektor:  

Elevtallet øker (156 elever pr. nå).  

Nye lærere, spesielt hyggelig at det er kommet kunst/håndverklærer og musikklærer (deles med 

andre skoler). Fått miljøterapeut og spesialpedagog. Mangel på norsk og engelsklærere, i hele 

kommunen.  

Administrasjonen/strukturen er bestemt skulle endres. Rektor + ass. rektor. For Ballstad skole ble det 

litt spesielt mht. Ole Gunnars permisjon, derfor blir strukturen som før med rektor + to Teamledere.  

Kan bli annerledes neste skoleår. Rektor er svært fornøyd med dagens ordning. Teamledere overtar 

når rektor er borte og de kjenner elevene og de ansatte. 

IKT-situasjonen i skolen er svært dårlig. Spesielt dette med nettilgang, men også strøm. Svært ofte 

overbelastning, elever blir «kastet ut», eks nasjonale prøver. Maskinparken begynner å bli stor. 

Wenche og Remi Andre tar tak i dette.  

Annet: 17-mai: Wenche har begynt å forberede 17. mai. FAU-leder har gitt tillatelse om nødvendig 

innkjøp, det skal dekkes av FAU.  

Opplæring nye foreldrerepresentanter: Det er ikke behov for egen opplæring. Fortløpende 

informasjon/dialog på facebook-gruppa eller mail. Det oppfordres til at engasjementet blant FAU-

medlemmene øker. Lite som skal til hvis alle bidrar! 

 

Sak 11/2016  Aktiviteter på høsten 

 Jule-avslutning i desember, servering? 

Det ble bestemt at FAU arrangerer kafe, Overskuddet skal gå til å oppgradere skolekjøkkenet. 

FAU er klar over at dette ikke er en FAU-oppgave, men velger å «ta tak» likevel.  



Planlegging og fordeling for dette arrangementet gjøres på neste FAUmøte. 

 Trafikksikkerhetsdag 

FAU ønsker fokus på trafikksikkerhet. FAU oppfordrer lærere til å gjennomføre en 

trafikksikkerhetsdag. Det er ønskelig fra skolen med premier (vester, «give-aways», annet) 

for å ha til konkurranse. Sendes søknad om støtte til Trygg Trafikk. Lisa sender denne. 

Aktiviteter kan være film-på-storskjerm, konkurranse, forelesning fra eks. Leif Tore fra 

kjøreskolen, eller annet. FAU-leder/lærere kontakter SU (Samarbeidsutvalget) for evt. bidrag. 

Er det noen som har gode forslag, kan disse meldes til lærerne. 

Det ble diskutert om FAU skulle arrangere en kveld med fokus på trafikksikkerhet. Lærerne 

ønsket å ta denne selv.  

Foreldre skal motiveres/informeres til å ta denne samtalen med barna. Bruk høstens 

foreldremøte! 

 Basseng, markeringer? 

FAU ønsker at «bassenggruppen» jobber videre med saken, -skriver innlegg til avisen, og 

fortsetter «presset» mot kommunen om rehabilitering av bassenget på Ballstad.   Vi forstår 

det slik at det ikke er penger til at ungene våre kan få basseng på Leknes dette halvåret. 

Pengene til dette ble brukt opp fra jul til juni dette år. 

 Annet 

Lisa Arctander informerer om at nettsiden til Ballstad Skole er under «oppgradering». Her vil 

det nå bli lagt ut telefonnummer og mailadresse til alle lærere, SFO ansatte  og 

klassekontakter. 

Referater fra FAU møtene skal også legges ut her. 

 

Sak 12/2016 Møteplan 2016/2017 

Forslag: 15. nov, 14. febr og 9. mai 

Forslaget blir utgangspunkt for møteplan. Eventuelle endringer tas internt i gruppen. 

 

Sak 13/2016 TV aksjon til Røde Kors 23. okt 2016 

Forespørsel fra kommune-komiteen om vi stiller opp. 

Jann Ståle Grytdal og Kari-Mette F.Pedersen tar  ansvaret for organiseringen av aksjonen på Ballstad. 

Vi bruker SFO bygget som base.  Hver klasse må stille med 1 til 2 bøssebærere. Dette tas opp i hver 

klasse. Bøssebærerne møter klokken 15.00 på SFO bygget denne søndagen,  for å få utdelt sine 

bøsser og sin «løype». 

Det vil bl  

 

 

 

 

 

 

Referenter 

Wenche og Kari-Mette 

 


