
Referat FAU-møte 5. mai 2021 kl. 1930-2030
Til stede
Rektor - Svein Bjarte Sårheim - svesar@kfskolen.no
1. trinn - Oline Hesselberg - olinehess@gmail.com
2. trinn - Silje Grethe Haugstad - siljegrethe@hotmail.com
4. trinn - Birgit Lie Haugen - birgitliehaugen@gmail.com
6. trinn - Ole Gabrielsen - ole-gabrielsen@lyse.net
9. trinn - Eli Tinggård Løvås - eli.lovaas@lyse.net
10. trinn - Kristin Halsne Berentsen - kristin.halsne.berentsen@gmail.com

Forfall
3. trinn - Helene Westby - westby.helene@gmail.com
5. trinn - Kurt Aasen - kurtaasen@gmail.com
7. trinn - Karin Repstad Spanne - karinspa@online.no
8. trinn - Cathrine Hovda  - cathovde@gmail.com

Møteleder: Birgit Lie Haugen
Referent: Ole Gabrielsen

Sted: Videomøte

Sak 21/19 - Innkalling og referat (fast post)
● Referatet fra forrige møte er godkjent og kan legges på skolens nettsider.

Sak 21/20 - Rektor informerer (fast post)
● Ansettelser: Det blir ansatt 4 lærere og 1 miljøterapeut. Noen går inn for noen ansatte

som skal ut i permisjon. Det var 70 søkere.
● Flyttedato er fortsatt 10. juni - endelig dato blir satt i løpet av denne uken. Skolen

jobber med å få på plass informasjon til foreldre og elever.

Sak 21/21 Grunnlovsfeiring 17. mai
● Markeringen i kommunen blir veldig begrenset og det danner en mal for oss. Det går

an å arrangere kohortvise tog, men ettersom klassene er små blir det mange små
arrangementer og det blir strevsomt for de familiene som har skolebarn i ulike trinn.
FAU besluttet derfor å ikke dra i gang noe i år. Skolen vil ha en markering med is,
potetløp o.l. på tirsdag 18. mai.

Sak 21/22 Eventuelt
● FAU har oppfordret foreldre til å være med på dugnad 19. mai: 7 stk. har meldt seg til

nå. Det kan godt være 20 til 30 personer. 90 pulter og stoler og 30 tavler skal flyttes
opp fra kjelleren. Ingen tunge løft. Birgit lager en ny infolapp som spres til trinnene via
FAU-representantene.

● Det blir en åpningsfest i august.



● Kasserer sender ut FAU-regnskapet via e-post.

Neste FAU-møte blir mandag 16. august 2021 kl. 1930-2030. Sted: På KF-skolen.


