
REFERAT FRA MØTE I FAU 27.10.2021 

Til stede: Christian (6c), Bjarte L. (4a), Bjarte Aa (3b), Iris Helen (7b), Margareta (2a), Ann Helen (6b), 

Elina (5c), Ingvild (1a), Anne (6a), Linn Hege (2b), Jasmine (2c), Louise (4c), Frank (1b) og Elise (4b) 

 

Forfall: Helene, Vegard, Therese og Gisle 

 

Sak 10 21/22 Innledning av leder Bjarte L. Godkjenne innkallingen 
 
 

Sak 11 21/22 Godkjenne referatet 
 
Ingen kommentarer. 
 

Sak 12 21/22 Evaluere TV-aksjonen (endret fra FN-dagen) 
 
Gikk bra.  
 

Sak 13 21/22 Oppdatering fra komitéene 
 
- Hei verden: Omvendt julekalender i desember. Møte i januar. 

Hovedarrangementet legges til april. 
- Trafikkvaktene er i gang på 2. trinn. Det er mulig «hjertesone»-ordningen 

fører til et endret trafikkbilde, som igjen fører til at vaktene neste år gjerne 
bør plasseres ut på andre poster enn per i dag.  

- 17. mai-komité: Har ikke møttes ennå. Trenger et ekstra medlem. Det 
foreligger en masterplan som komitéen jobber ut fra. Komitéen skaffer 
premier, rekrutterer aktivitetsvakter blant foreldrene etc. 

- IKT-komitéen bes legge fram konkrete forslag til FAU-møtet 24. november. 
- Leder FAU ønsker oppdateringer på komitéarbeidet. Har jevnlige møter med 

rektor, og da er det greit å kjenne til det som skjer på disse områdene. 
 

Sak 14 21/22 «Aktive» ganger og garderober: Se lenke (du må kopiere hele lenken og åpne 
den i f.eks chrome): https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/physical-
activity-guidelines-c hildren-
1.4932070?cmp=FB_Post_News&fbclid=IwAR0zHbH5gx5e6OX 
GpnGj9SAaaJWmhjos9RdfcmQgtPdKlcgtv9X61Yaav98 
 
- Saken ble ikke behandlet, men skyves til neste møte. 
 

Sak 15 21/22 Oppfølging Trygt skolemiljø Rektor gir oss innføring i hvordan tilsyn i friminutt 
gjennomføres. 
 
- Etter koronaen har elevene ytret ønske om å ha tildelte områder i 

fortsettelsen også. Skolen har et prøveprosjekt fram til jul for deling av 
skolegården. Tilsynet skaleres etter behov. I noen tilfeller holder det med to 
voksne, i andre tilfeller kan det kreves flere voksne. Det er også utarbeidet 
en egen standard for voksne i friminuttet som skal sikre likebehandling. Så 
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langt virker prosjektet lovende basert på tilbakemeldinger både fra elevene 
og voksne. 

 
 

Sak 16 21/22 Orientering reguleringsplan 
 
- Høringssvaret ble godt mottatt av Sandnes Eiendom. Saken skal videre til 

behandling. FAU tenker å involvere seg tett i den videre prosessen, bl.a. 
gjennom møter med politikere når saken skal behandles politisk. 

 

Sak 17 21/22 Orienteringssaker Rektor 
 
- Har vært en bisettelse av en av elevene fra FA i dag, derfor flagging på halv 

stang. Skolen har forsøkt å gjøre det så godt og trygt som mulig for barna 
på skolen. 

- Rektor har hatt et sterkt fokus i det siste med å få på plass strukturer på 
skolen. Fokus på langsiktig målbilde (7-årsperspektiv – «Trones 2028»). 

- Skolen har også brukt en del tid på Plan for trygt og godt skolemiljø og 
jobber også for å få ned antallet elever med spes.ped.-vedtak. 

- Fokus på å skape trygghet, også for personalet etter koronaen. 
- Kommunen har vært på synfaring på skolen. Sandnes Eiendom må legge 

fram to forslag – et med videreutvikling av eksisterende bygningsmasse og 
et hvor hele skolen rives og bygges igjen. 

- Rektor og FAU snakker sammen om hvordan «hjertesone»-ordningen skal 
formidles ut til foreldrene. 

- Skolen jobber med en standard for skole-hjem-samarbeid. Når et utkast er 
klart, håper rektor på at FAU kan bidra inn. 

- Rektor ber om at FAU bidrar til å få ut info om foreldreundersøkelsen slik at 
svarprosenten går opp 

- Det kom et spørsmål fra FAU om videre satsing på fysisk aktivitet. Svaret fra 
rektor var at det allerede var diskusjoner rundt dette på skolen, både ift. 
turdag, fellesdans etc. Om klassene/trinnene ønsker å ta en tur, skal det 
likevel være et læringsmål bak dette. 
 

Sak 18 21/22 Eventuelt 
 
- Elevrådet har ønsket seg nye bøker til skolebiblioteket. De har søkt om 

20.000,- Muligheten for gjenbruk av bøker ble luftet. FAU ber elevrådet 
lage en ønskeliste. Når FAU får denne i retur, undersøker FAU om noen 
foreldre har disse liggende og vil avse dem. I tillegg bevilges det i første 
omgang 10.000,- 
 

 


