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 MØTETYPE: FAU møte  

 MØTE NR.:   
 DATO: 10.06.2021. kl.20:00 – 21:30  

 STED: Digitalt   

 MØTELEDER: Merete Fagernes-Turpin  

 MØTEREFERENT: Merete Fagernes-Turpin  

Referat UTSENDT TIL Deltakere Anne Husevåg, , 

Ståle Berg Lønseth, Marianne 

Sagen Skadsem 

 

Tilstede fra 

FAU: 

Sissel Liebich, Christine Utkilen, Svein Arild Skjæveland, Christian Rott og Merete 

Fagernes-Turpin 

Tilstede fra 

skolen: 

Geir Tullin Mikalsen (rektor Stangeland skole)  

SAK   

2021/06-01 

 

Agenda. 

Merete la fram agenda for møtet som følger: 

• Innkomne saker (Merete) 

• Skolens tilbakemelding (Geir) 

• Oppsummering fra SU-møte (Christian)  

• Satsning «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk (Christine)  

• Tiltaksmidler (Merete) 

• FAU foreldremøte august (Merete) 

• Neste Fau-møte (Merete) 

•  

• Annet:. 

- Nye Fau-medlemmer.(Merete) 

- Mulig dugnad etter skolestart (Alle) 

Vedtak: Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

2021/06-02 INNKOMNE SAKER: 

Ingen saker. 

Vedtak: Intet vedtak fattet 

 

2021/06-03 Skolens tilbakemelding: 

• Det meste er planlagt for neste skoleår. Besøksdag 11.06 for nye første 

klassinger. 

• Er på gult nivå ut skoleåret. SFO vil være på grønt nivå fra og med 21.06. 

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/06-04 Oppsummering fra SU-møte 

Viser til SU- referat og gjennomgang av dette. 

Tiltaksmidler med oppdatering.  

Vedtak: Saken ble tatt til informasjon. 

 

2021/06-05 

 

Satsing «hvordan ferdes i trafikken» med Trygg Trafikk. 

Rektor har vært i kontakt med Gunn Rita. Skolen tar kontakt rett over skoleferien for å 

få det gjennomført.  

Gunn Rita inviteres også til trafikksikkerhetsuka og den dagen vi tar en gjennomgang 

på syklene for 5.-7. klasse.  

I utgangspunktet er det meningen å starte med 5.-7. klasse. 

FAU har bedt om at dette også vil bli utvidet til 1.-4. klasse, men da til fots.  

Vedtak: Saken tas til informasjon. 

 

2021/06-06 

 

Tiltaksmidler  

Ref, SU-referat for vedtak for tiltaksmidler. 
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Oppgradering av toaletter gjennomført. Vedtak på nedgravde trampoliner gjennomført 

av SU. I den grad tiltaksmidler ikke er tilstrekkelig for å få god belysning ved 

trampolinene vil FAU søke midler og bidra med belysning. 

Estimat på belysning er 65.000,- 

Vedtak: Merete bekrefter ovenfor kommunen at FAU dekker belysningen ved 

trampolinene etter oversendt estimat i den grad tiltaksmidlene ikke er 

tilstrekkelig. 

Ståle fortsetter å søke på midler og alle informerer Ståle i den grad vi kan søke 

på ytterligere midler. 

2021/06-07 

 

FAU foreldremøte 31. august. 

Planlegges for kl.18:00.  

Vedtak: Informasjon blir sendt ut ved skolestart (Transponder mm). Merete 

oppdaterer presentasjonen og alle FAU-medlemmer deltar på møtet. 

 

2021/06-08 

 

Neste Fau-møte 26.08 for planlegging av FAU foreldremøte 

Gjennomgang av aktivitetskalender, FAU-medlemmer med ansvarsområde og 

planlegging av foreldremøtet 31.08. 

Vedtak: Merete kaller inn til møtet og sender ut forslag til aktivitetskalender for 

skoleåret forut for møtet. Christian sjekker hvilken dato vi kan sette for sjekk av 

sykler. Sissel gjør det samme for gjenbruksdagen. 

 

 • Annet 

Nye Fau-medlemmer: Har fått ett nytt FAU-medlem for en 1. klassing. Dette 

etter utarbeidet skriv for besøksdagen. Skolen har tatt opp på foreldremøtet i 

dag, at vi forventer enda ett nytt Fau-medlem. 

Mulig dugnad skolestart: Ved oppstart på skoleåret vurderes det en dugnad. 

Vi har ikke hatt mulighet til å gjennomføre de to siste årene i mai måned. Det 

er flere steder som kunne trenge beplantning og kanskje nye sandkasser. Det 

vil også være fint for foresatte å kunne treffes i uformelle settinger. Vi ser på 

restriksjoner til høsten og planlegger for en dugnad deretter.  

• Neste dato 2020/2021:  

• Årsmøte med FAU 27.08.2020 (avholdt) 

 

Foreløpige forslag til FAU møter: 

• Torsdag 20. august 2020 (avholdt) 

• Torsdag 24. sept 2020 (avholdt) 

• Onsdag 11. nov 2020 (avholdt) 

• Onsdag 17. feb 2021 (avholdt) 

• Onsdag 14. april 2021 (avholdt) 

• Torsdag 10. juni 2021 (avholdt) 

I utgangspunktet er tidspunktet satt til 20:00-21:30, men vil bli vurdert fremover. 

FAU-møtene vil også kunne flyttes 

 

 

Merete Fagernes-Turpin 

 
FAU leder ved Stangeland Skole 

Mobil: 95797706 


