
REFERAT FAU MØTE 29.05.2018 
 
Fremmøtte: 1. Klasse Kristin Nilsen, 2. Klasse, vara Sunniva Struve. 3. Klasse meldt forfall, 4. 
Klasse vara Liss Anita Havnør Hagalid, 5. Klasse meldt forfall, 6. Klasse Susanne Storbakk, 7. 
Klasse Johan Karl Johansen, 8. Klasse Charlotte Aasan, 9. Klasse Heidi Elvebo (leder, referent) 
og 10. Klasse Ramona Skogli. 
 
Fra skolens ledelse, rektor Yvonne Jacobsen 
 
Sak 1. Info fra skolen v/ rektor 
 
A) Skolen har fått henvendelser fra byggforvaltning om registrert økning av hærverk ved 

skolen. Storsteinnes skole inviterer til samarbeidsmøte mellom Storsteinnes skole, 
elevråd, byggforvaltning og FAU leder, 4. Juni 2018. 
Innspill fra FAU som skal tas med til dette møtet er at erstatningsansvar både økonomisk 
og skaderettelser er noe FAU  aksepterer som et tiltak. Det er ønskelig med melding via 
foreksempel mobilskole, slik at vi foreldre kan ta en samtale med barna hjemme. Vi 
ønsker beskjed når det beviselig er utført hærverk. Vi må stå sammen om å få en kultur 
for å innrømme når det har oppstått skader, enten det har vært utført med hensikt eller 
som uhell. Vi ønsker at skolen skal bevares og fremstå som godt ivaretatt. 
 
Skolen kan med fordel ta dette opp med elever og foreldre allerede ved skoleoppstart.  
 
Vaktmester Trond Fagerli har gått over i ny jobb, og skolen venter på ny ansettelse. 
 

B) Yvonne gjennomgikk utkast til forventninger til lærere. FAU påpeker viktigheten med 
evalueringer og at dokumentet er levende og justeres etterhvert som som det viser seg 
å være nødvendig. 

C) Leveregler ved Storsteinnes skole. Rektor gjennomgikk disse. Foreldrerepresentanter 
bes om å komme med innspill på hvilke områder vi anser som viktige å ha regelregulert. 
Eks uteskole, skoleskyss, skolevei, trafikk.  

D) Informasjon om lærersituasjonen neste skoleår. Det er utfordringer med å fylle 
lærerstillingene. Få søkere, det er 5 ubesatte lærerstillinger pr nå. Stillingene er utlyste 
og skolen fortsetter prosessen med å skaffe kvalifiserte lærere. FAU har ikke noe å 
utsette på den jobben som gjøres, og støtter skolen i å bruke god tid til å få ansatt 
kvalifiserte lærere. Innspill og spørsmål  fra 1. Klasse representant om det jobbes politisk 
for å få utdannede lærere til å flytte til Balsfjord. 

E) Elevtallet dette året har vært 280, neste år ser det ut til å bli 278. 
F) Satsingsområde Storsteinnes skole skoleåret 2018/2019 er lesing og læringsmiljø. 
G) Siste SU/SMU 18. Eller 19. Juni. 

 
Sak 2. 
 
Protokollføre gave fra FAU fondet,  på 15 000,- til Storsteinnes skole for å kjøpe inn og sette 
opp flere lekeapparat. Primært husker, da det oppleves å ikke være tilstrekkelig antall for 
elevene. FAU ber om at dette prioriteres å få på plass, helst innen oppstart neste skoleår. I 
tillegg kommer inntekten fra TAR uken høsten 2017 som skulle gå til flere lekeapparat. 



 
 
Sak 3 Innkomne saker. 
 

1. Søknad om tilskudd til klassetur 10. Klasse. FAU har tidligere gitt støtte til slik type 
tur, og det var enstemming for å ikke behandle denne søknaden annerledes. Innvilget 
med kroner 2000,-. Som følge av endret praksis for gjennomføring av skole-og 
klasseturer ved Storsteinnes skole ser FAU at det er nødvendig med en gjennomgang 
på tildelingskriterier fra FAU.  

2. Brev fra forelder om farlig skolevei for elev. FAU v/ leder sender svar og anbefaler at 
foreldre på strekningen slår seg sammen og forsøker å påvirke Balsfjord kommune i 
denne saken. Det er sannsynlig at FAU kan komme med innspill på dette på et senere 
tidspunkt. 

 
Sak 4 Gjennomgang økonomi 
 
Leder gjennomgår økonomien til FAU. Inntekter og utgifter skoleåret 2017/2018. 
 
Sak 5 Årsmelding/ arbeidsplan 
 
Leder gjennomgikk årsmelding for skoleåret 2017/2018 og forslag til arbeidsplan skoleår 
2018/2019. Vedtatt som fremlagt. 
 
Sak 6 Eventuelt 
 
Spørsmål fra 4. Klasse, rutiner for klassekasse, håndtering av klassekasser. Endringer i bank 
har gjort at det er usikkerhet om dette. Johan Karl Johansen og Susanne Storbakk sjekker 
dette nærmere.  
 
 
 

 
 


