
Referat FAU-møte   

27.november kl 17.00,  Storsteinnes skole 

Tilstede: Kristin Nilsen 1.trinn, Unni Sjåberg 2.trinn, Edres Almadi 3.trinn, Lisa 

Kongsli Toftaker 4.trinn, Tina Alexandra Jaklin 5.trinn, Johan Johansen 7.trinn, 

Heidi Elvebo 9.trinn, Ramona Skogli 10.trinn. 

Meldt frafall: Charlotte Pedersen og vara 8.trinn, Hanne Larsen og vara 6.trinn. 

Rettelse fra forrige referat: Tina Jaklin meldt forfall forrige møte, vara ikke 

møtt. 

 

Sak 1) Saker fra rektor 

-Info 9 

-Ekstra kursdag/hjemmearbeidsdag 

-Leksehjelp 

-Spesialundervisning.  

Disse sakene kunne vi ikke drøfte da fungerende rektor Bjørn Dølvik Johansen 
ikke var til stede. 

-Vinterskyss 

Det er kommet ønsker fra foreldre om at det blir fri vinterskyss for alle på 
småtrinnet, inkl de som som er innenfor 2-4km grensa. Leder fatter et skriv til 
skolen der ønsket fremmes. 

-Evaluering av TAR. 

Godt oppmøte, sosialt, god beregning av kaker, viktig med godt skole/FAU 
samarbeid. 

Til neste gang tenker vi mer varm mat, siden det er rett etter skole/jobb, flere 
utsalgsteder, tydligere arbeidsfordeling, bedre kaffetraktere, flere kopper/fat 
klassene kan bidra mere i cafedrifta, ha ei dugnadsliste. 

 

Sak 2) Søknad fra 6.trinn 



6.trinn søker midler fra FAU til klassetur til vitenskapssentret i februar 2018. 

FAU innvilger 2000kr. 

 

 

Sak 3) Foreldre-/arbeidsmøte jmf vedtak forrige møte. 

Vi som klassekontakt tar initiativ å kaller inn til møte med foreldrene i våre 
trinn, der kontaktlærerne lager «problemstilling» som er reell for de forskjellige 
klassene. 

Dette møtet er som et steg videre etter storforeldremøte tidligere i høst med 
Arne Markus Svendsen. 

Vi ser for oss at dette blir avholdt i Januar 2018. 

 

Sak 4) Registrering i Brønnøysundregistret/opprettelse av foretak. 

Dette er noe som har vært utsatt fra forrige år, skulle ha vært gjordt, men av 
ulike grunner ble det ikke gjordt. Leder har vært i kontakt med Br.S.reg og det 
er uklart om det vil være noe hensikt å registrere seg der. Dette er en 
arbeidsom oppgave, som vi ikke ser hensikten med. Det vil medføre en del 
ekstra oppgaver som vi ikke ser som nødvendig. 

 

Sak 5) Eventuelt 

Det er meldt inn ønske om mer lys i område rundt SFO/1.trinn basen. 

Møteplan vår 2018; 29.januar, 26.februar, 23.april, 28.mai alle møtene blir 
avholdt kl 17.00 

  

Sekr. 

Lisa Kongsli Toftaker 

 


