
Referat FAU møte 26.03.19 
 
Fremmøtte: 
Rektor Yvonne Jakobsen 
1.klasse Marie Jensen 
2.klasse Kristin Nilsen 
3.klasse Hanne Lykkedrang 
4.klasse Einar Heim-Dahl 
5.klasse Ikke møtt, ikke meldt forfall 
6.klasse Ikke møtte, ikke meldt forfall  
7.klasse Susanne Storbakk 
8.klasse Johan k Johansen 
9.klasse Heidi Elvebo 
10.Terje Lundhaug 
 
 
Sak 44/18-19 
Godkjenning av referat. 
Alle godkjenner referat fra forrige møte. 
 
Sak 45/18-19  
Skolen venter enda svar på forespørsel fra politiet om de kan stille på storforeldremøte med 
tema Delbart.  
Hvis det blir knapt med tid å gjennomføre dette møtet på våren, blir dette heller flyttet til 
høsten. 
 
Sak 46/18-19 
Trafikksituasjon ved skolen. 
Politiet har vært ved skolen for å observere trafikken, tre morgener har de vært og én 
ettermiddag. 
Politiet har kommet med en rapport etter dette.  
De dagene politiet var der var det fin flyt i trafikken, noe politiet også skrev i sin rapport.  
Men de påpekte noen ting som hadde forbedringspotensialer for å trygge trafikksituasjon. 
 
Det burde være en plan for snø deponering neste sesong slik at man kan unngå store skavler 
og snødunger der barna krysser vei og der bussene kjører. 
Og at det skiltes bedre. 
 
Det skal utarbeides en plan med kart (fra skolen/ skoleeier) som skal ligge på skolens og 
kommunens nettside. Planen skal vise hvor det skal være på og avstigning, korttidsparkering, 
hvor de ansatte skal parkere osv.  
Denne trafikkplanen skal være orienteringssak ved foreldremøte ved skolestart. 
 
Det ønskes at den sløyfen som bussene kjører skal være stengt for all annen trafikk i 
tidsrommet 08.30-15.00. 
Bussjåførene synes det e uheldig at det kjører biler som leverer og henter i samme tidspunkt 
som bussene er der. 
 
Det ønskes av og påstigning skilt mot hallen og ev at det merkes på vei. 
Det ønskes også fotgjengerfelt og gatelys der man kommer opp fra kjørveidalen og krysser 
Moanveien. 
 



Det ønskes at kommunen ser på mulighetene til å lage rundkjøring i moankrysset. 
Det er tidvis et uoversiktlig kryss (spesielt vintertid), og med 2 barnehager, nybygd 
boligområde, og skole er det mye trafikk. Det er og elever som må gå og krysse FV 296. 
 
Skolen og FAU i felleskap følger opp de punkt over, og sender en henvendelse til kommunen. 
 
 
Hjertesoner 
Hjertesoner er områder der det ikke er trafikkferdsel. 
Disse sonene skal siltes med hjertesone skilt, dette er for at det skal være lett for elvene å vite 
hvor det er helt trafikkfri sone. 
Ved skolen er det bilfri sone fra hjørnet med hovedinngangen og til venstre, rundt på baksiden 
og forbi SFO inngang. 
Kristin representant fra FAU sjekker opp med hjertesoneskilt og pris. 
 
Trafikkatferd  
I forbindelse med skolestart ønskes det for småtrinnet et samarbeid og engasjement fra 
foreldrene, der feks de 2 første ukene at det øves på hvordan man skal være i trafikken, og hva 
man må være oppmerksom på når man går til skolen, krysser vei ol. 
 
Sak 47/18-19 
Foreldremøte Våren 19 
Planlegges på neste møte mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne. 
 
Valg av foreldrekontakter og FAU representant for klassen. 
Dette velges på vårens foreldremøte slik at alt er klart til nytt skoleår på høsten. 
 
Ved valg av foreldrekontakter bør det på forhånd gis forslag om hvem (man kan foreslå seg 
selv), også stemmes dette over på foreldremøte.   
FAU representantene deler et innlegg på facebooksiden til klassen der de informerer om 
denne praksisen, og de som ønsker melder seg som kandidat. 
 
Det anbefales også å ha to foreldrekontakter og én vara. 
 
Det er også kommet forslag om at første FAU møte i nytt skoleår, gjennomføres med begge 
foreldrekontaktene og kontaktlærere tilstede. 
 
Sak 48/18-19 
Eventuelt 
Det kommer spørsmål om skolen har 48 timersregel i forbindelse med omgangssyke. 
Skolen har ikke noen bestemt regel på dette. Foreldrekontaktene kan ta det opp med sine 
klasser. 
Hvis det viser seg at det er et stort problem så kan tas opp om det bør lages retningslinjer på 
dette. 
 
Sekretær FAU Susanne Storbakk  
 
 
  
 
 
 



 
  


