
Referat FAU møte 28.01.19 
 
Fremmøtte 
Rektor Yvonne Jakobsen 
1.kl Marie Jensen 
2.kl Kristin Nilsen 
3.kl Hanne Lykkedrang 
4.kl Einar-Rene Heim Dahl  
5.kl Bjørnar R Berglund 
6.kl Meldt forfall 
7.kl Susanne Storbakk 
8.kl Johan K Johansen 
9.kl Heidi Elvebo 
10.kl Terje Lundhaug 
 
Sak 32/18-19 
Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat godkjennes. 
 
Sak 33/18-19 
Rektor informerer. 
1.Transponder: Transponder meldingstjeneste er godt i gang. Stort sett gode tilbakemeldinger 
på brukervennlighet. 
Rektor minner om at det kun skal stå elevens navn som en «kode» i henvendelser til skolen 
igjennom Transponder. Foreldrenes telefon nr er koblet opp til barnets navn og til 
kontaktlærerne. 
Mobilskole er helt avsluttet og meldinger som sendes der vil ikke komme frem. 
 
2.Elevene savner kantine. I fjor ble gjennomførte en klasse flere fredager med kantinesalg til 
inntekt til skoletur, dette var et populært tilbud. Dette var oppe på forrige FAU møte, der FAU 
oppfordret klassene å arrangere kantinesalg. 
 
3.Rektor foreslår at møtene mellom klassekontaktene og kontaktlærerne kan reduseres til to 
faste per semester. Er det behov for flere utover det, avtales det mellom klassekontakt og 
lærer. 
FAU representantene synes møtene har vært positivt, men de synes og at det holder med to og 
muligheten til å avtale om det er behov. Det nevnes også at behovet for å flere enn to møter pr 
semester er større feks ved 1 klasse start, ny kontaktlærer og overgang til ungdomskolen. 
 
4.Ny undersøkelse om kartlegging av skolemiljø vår 19. Skolen benytter seg av 
kartleggingsverktøyet Spekter. 
 
5. 41% av foreldregruppen har svart på foreldreundersøkelsen. Det er en liten økning fra i 
fjor, men FAU og Rektor er fortsatt ikke helt fornøyde og det drøftes om hvordan 
undersøkelsen kan arrangeres/distribueres for å få opp ant respondenter. 
 
6.Rektor informerer og går grundig igjennom elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 
(avholdt høst 18)  
  
7. Rektor forteller at elevmiljøet i ungdomskolen er roligere enn tidligere. Sofakroken oppe i 
amfiet har vært en positiv ting for ungdomsskolen.  
 



Sak 34/18-19 
Språk valgfag. 
Det har vært ytret ønske om flere valgspråk å velge mellom på ungdomskolen og periodevis 
opp igjennom årene har tyskundervisningen ved skolen ikke vært helt som ønskelig, pga 
bemanning ol. Rektor informerer at i dag har skolen tysklærere til å gjennomføre et helt løp i 
ungdomsskole undervisning i Tysk. Storsteinnes skole har per dags dato ikke kompetanse for 
å kunne gi et annet språktilbud en Tysk. 
Det utelukkes ikke et annet språktilbud hvis det skulle bli muligheter for det. 
 
Sak 35/18-19 
Juleball gjennomføring. 
Vellykket juleballarrangement gjennomført av 10.klasse.  
Politiet var innom for en rutinesjekk, og alt var vel og bra.  
Positivt for skolen. 
 
Sak 36/18-19 
Info om leksefri skole saken. 
Skolen holder på å utarbeide nye planer og de drøfter dette i forbindelse med de nye planene 
for Storsteinnesskolen. 
 
Sak 37/18-19 
Storforeldre møtet. 
Leder har sendt forespørsel til Fug men har ikke fått svar. Nettvett er diskutert som tema. 
 
Sak 38/18-19 
Trafikksituasjon ved henting og levering ved skolen. 
Skolen og FAU får alt for ofte meldinger om trafikkavviklingen ved skolen, særlig om 
morgenen hvor mange elever blir kjørt til skolen. Det oppstår alt for ofte situasjoner og 
nestenulykker. Bussjåførene ser daglig farlige situasjoner, og opplever at personbiltrafikken 
til skolen er til hinder for bussene. 
Hver gang skolen sender ut varsel om dette, og minner om å ta hensyn blir det litt bedre i 
noen dager, men så er sklir det ut igjen. 
FAU har på oppdrag fra skolen blitt bedt om å bidra i forhold til trafikkavviklingen på Moan. 
Dette gjelder skilting, bilfrie soner (hjertesoner), kart, info o.s.v. Vi tar gjerne i mot innspill 
på dette. 
Minner om at all stopp og parkering for å slippe av barna skal skje på parkeringsplassene 
mellom Moan barnehage/ idrettshall/svømmehall og skolen.  
Det er trangt på Moan og trafikkavviklingen er en utfordring, vi er avhengig av at alle gjør sitt 
beste for at den skal bli så sikker som mulig for våre barn og ungdommer. FAU har i denne 
forbindelsen bedt om at Politiet innimellom tar seg en tur. Vi ønsker ikke at noen skal taes, 
men håper det har en preventiv effekt med et synlig politi. 
 
Sak 38/18-19 
Busstransport og fart. 
Det meldes om at noen av elevene føler seg utrygge i busstransport pga høy fart. 
FAU sjekker dette opp, og sender et formelt brev til Troms fylkeskommune. 
 
Sekretær FAU Susanne Storbakk 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


