
Referat FAU møte 25.02.19 

 

Fremmøte: 

Rektor Yvonne Jakobsen 

1.kl Marie Jensen 

2.kl Kristin Nilsen 

3.kl Hanne Lykkedrang 

4.kl Einar-Rene Heim Dahl 

5.kl Inger Gåre 

6.kl Ida Mari Karlsen 

7.kl Meldt forfall 

8.kl Johan K Johansen 

9.kl Heidi Elvebo 

10.kl Terje Lundhaug 

 

Sak 39/18-19 

Godkjenning av referat fr forrige møte, 

Referat godkjennes. 

 

Sak 40/18-19 

Saker fra Skolen 

Det har vært gjennomført SU/SMU. Heidi møtte fra FAU. Leder FAU har også blitt invitert til å delta 

på møte i elevrådet. 

Bruk av TV-skjerm i fellesområde til PS, dette fungerer ikke på måten det gjennomføres på nå. 

Elevene har blitt utfordret til å komme med løsning. 

Oppdateringer av årets elevråd og referat fra elevrådet er etterspurt. 

Det jobbes med uttalelse om skoleskyss. 

Det blir en økning med 8 elever til høstens skolestart. 

Kosthold; 

En økende bekymring fra skolen side. 

Elevene får i seg alt for mye sukker. Elevene spiser ikke frokost, det kjøpes mye snop. 

Skolen stiller spørsmål om hva som kan gjøres? 

Det er store forskjell mellom de ulike trinnene. 

Foredrag og kursing er nevnt, diskusjoner i klassene pågår. 

Fra 5 klasse; Redegjøring for hvilke regler som gjelder for avspasering. 270minutter per dag skal 

gjennomføres, utover det, blir avspasering. 

 

Sak 41/18-19 

Orienteringsaker: 

 

a) Trafikkavvikling 

Har ikke underskilt, ikke god nok den skiltingen som eksisterer i dag.  

Fått innspill fra Politiet, FAU vil komme med innstilling. 

 

b) Storforeldremøte 

Vi ønsker stormøte med Delbart, Heidi tar saken videre. 

 

 



c) SU/SMU 

Ingen politikere stilte, er politikerne klar over at de skal stille? Ble sendt brev til Balsfjord 

Kommune i fjor, dette ble avvist. Vil bli sendt nytt brev i år, både til Rådhuset og 

Formannskap. 

 

d) Elevrådet 

Se orientering fra Rektor. 

 

Sak 42/18-19 

Innkommende saker 

 

a) Melk-utlevering 

Skolen er klar over utfordringer. 

Det jobbes med nye rutiner. 

 

b) Søknad støtte 17. Mai fra 5-og 8 trinn. 

Det er sterkt beklagelig at Balsfjord Kommune ikke prioriterer dette! 

FAU bidrar selvfølgelig til dette med kr. 2000,- pr. klasse 5 og 8. 

 

Sak 43/18-19 

Eventuellt 

Spørsmål om hvorfor SFO holder stengt i enkelte av skolens ferier. 

Heidi sjekker ut om hva FAU kan gjøre med dette. 

 

 

 

«Vikar» Sekretær FAU Terje Lundhaug 

 


