
Referat FAU-møte 9. juni kl. 1800-1930 
 
 
Tilstede 
1. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com 
2. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com 
3. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com 
5. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net 
6. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no 
7. trinn - Odin Nøsen - odin@gnuskole.no 
8. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net 
9.-10. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com 
 
Forfall 
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no 
4. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com 
 
Møteleder: Birgit Lie Haugen 
Referent: Odin Nøsen 
 
Sak 20/11 - Innkalling og referat (fast post) 

●  
 
Sak 20/12 - Rektor informerer (fast post) 

● FAU ønsker at FAU-representant og klassekontakt finner på noen kjekke sosiale 
aktiviteter for klassen utenom skoletid. FAU-representant tar kontakt med 
klassekontakt for å se om det er mulig å dra igang et samlende arrangement for 
klassen til høsten. 

● Birgit har snakket med Svein Bjarte og fått vite at byggingen av den nye skolen er i 
rute.  

● Tre nye lærere er på plass fra høsten.  
 
Sak 20/13 - Mulighet for 60% SFO-tilbud 

● Det er tilbud om 40% og 80%. 
● Tilbakemelding fra rektor: Hvis det er et behov for 60% SFO-plass så skal skolen se 

videre på muligheten for å tilrettelegge tilbudet. 
● Tilbakemelding om at informasjon kommer litt for seint fra SFO, f.eks. informasjon 

om hva en skal gjøre i ferier, hvem som jobber i osv. Det var også et spørsmål om det 
var god informasjonsflyt mellom skole og SFO. 

● Spørsmål til rektor: 
○ Er spørreundersøkelsen til foreldre om SFO ferdig bearbeidet? 
○ Vil en lengre frist for endring av SFO-plass gjøre det enklere å tilby flere ulike 

tilbud? 



 
Sak 20/14 - Skoleturer 

● 10. klassene frem til nå har hatt en tur til Spania som avslutningstur frem til nå. Dette 
har det ikke vært helt ro om i foreldregruppen med hensyn til at det har vært en dyr 
tur. Spørsmålet er om vi i FAU skal gi en uttalelse om hvilke rammer disse 
avslutningsturene skal ha. 

● Dette er en diskusjon vi ønsker å fortsette utover høsten sammen med rektor. 
● Skal det være skolen sin tur, foreldrene sin tur? Har betydning for skolens påvirkning 

og involvering i turen. Hva er formålet med turen? Hvilket innhold skal den ha? 
 
Sak 20/15 - Foreleser til foreldresamling til høsten 

● Birgit sjekker mer rundt foredragsholdere som har tatt kontakt. Sjekker pris, 
tilgjengelighet og hva de mener kan være bra for KFskolen. 

● Cecilie Evertsen Stanghelle er bra. 
● Birgit sjekker med Svein Bjarte om Liv Berit fortsatt er engasjert på KF-skolen og om 

hun evt. kan være en mulig foredragsholder.  
 
Sak 20/16 - Noe hyggelig for elevene siste uken før ferien 

● Kan vi dele ut en is til alle elevene på siste skoledag. Birgit snakker med Svein Bjarte 
om dette.  

 
Sak 20/17 - Skolen og Korona 

● Vi tok en runde med hvordan FAU synes KFskolen har taklet Korona-krisen. Litt lite 
informasjon om åpningstid knyttet til SFO. Ellers mange positive tilbakemeldinger. 

● Tilbakemelding til skolen om å være vár for at det kan være forskjellig i hvilken grad 
elevene har klart å henge med hjemme - og at det kan ha skapt større forskjeller 
mellom elevene - og at de følger litt ekstra med i tiden fremover. 

● Birgit sjekke med rektor om passende dag for en liten oppmerksomhet til lærerne. Eli 
og Birgit ordner noe passende. 

 
Sak 20/18 - Eventuelt (fast post) 

● Kristin - Vaskerutiner på skolen: Vi ønsker at skolen etablerer vaskerutiner hvor vi 
tenker gjennom kjemikaliebruken. Spesielt der elevene er med. F.eks. at vi ikke bruker 
sprayflasker hvor dusjen fra flasken går ut i luften og inn i lungene. Hvis man skal 
bruke sprayflasker, må det sprutes rett inn i en klut som holdes rett foran dysen. Og 
så må det sørges for at såpe som påføres pultene må vaskes helt bort for at det skal 
bli rent. Hvis ikke kan såpen bli mat for bakteriene. Birgit sjekker litt og tar en prat 
med Svein Bjarte om dette.  

 
 
 
Neste FAU-møte blir 19. august kl. 18:00 til 19:30. 
 
 
 


