
Referat FAU møte 27.05.2019 

Fremmøtte: 

Konstituert rektor Bjørn  

1.klasse Marie  

2.klasse Kristin  

3.klasse Sunniva  

4.klasse Einar  

5.klasse Bjørnar  

6.klasse Ida 

7.klasse Ikke møtt, meldt forfall 

8.klasse ikke møtte, ikke meldt forfall 

9.klasse Heidi 

10.klasse Hans Arne 

 

Sak 49/18-19 

Godkjenning av referat. Alle godkjenner referat fra forrige møte. 

 

Sak 50/18-19 

Konstituert rektor informerer  

- oppsummering av skoleåret 

- Har vært ett år med en del fravær, pga vidreutdanning. 

- Har jobbet med den nye læreplanen. Jobbet med Danning. 

- Har jobbet gruppevis med lekseordning. Konklusjon faller 28.05.219.  

- I gang med tilsetninger av stillinger ,har fått kontaktlærere på de fleste trinn på plass. 

- Det starter en  lærling som barne- og ungdomsarbeider høsten 2019 

- Ungdomsrådet har tatt ansvar for å arrangere treff for alle 7.kl-10.kl i kommunen. Skal arrangeres 
mange aktiviteter.  

- Årets aktivitetsdag for hele skolen er planlagt 18.06.2019 

 

 



Sak 51/18-19 

Delbart er utsatt på ubestemt tid pga bemanningssituasjon hos Politiet. Prøver å få alt på plass til 
høsten.  

 

Sak 52/18-19 

Det er ikke sendt inn henvendelse til kommunen på hvordan trafikksituasjonen på skolen kan løses. 
Skal utarbeides ett oversiktskart på hvordan trafikk-utfordringen skal løses.  

Sak 53/18-19 

Valg av klassekontakter 

1.klassen har hatt møte og valgt inn kontaktlærere.  

3.klassen har hatt foreldremøte og fått ny vara.  

De resterende klassene skal ha foreldremøte de nærmeste ukene, og vil informere om endringene 
etter det.  

 

Sak 54/18-19 

Retningslinjer ved klassetur.  

Vedtak godkjent. Legges ut på skolens hjemmeside. 

Sak 55/18-19 

Gjennomgang av årsmelding arbeidsåret 2018-2019 ved Storsteinnes skole. Har fullført det som sto 
på arbeidsplanen. Godkjent som forelagt.  

 

Sak 56/18-19 

Rapport økonomi FAU godkjent som forelagt. 

 

Sak 57/18-19 

Arbeidsplan skoleår 2019-2019 godkjent som forelagt.  

 

 

 

 

 

 



Sak 58/18-19 

Eventuelt 

A) FAU har fått tilbud om å kjøpe klatreutstyr som brukes på 17.mai. FAU har konkuldert med at 

vi kjøper utstyret, og låner det ut til 17. mai komitèen, mot at komitèen står for årlig 

godkjenning.  

B) Prosedyrer rundt hva skolen skal gjøre dersom elever stikker av/ blir borte. Kontaktlærerne i 

1.klassen har utarbeidet ett utkast som de vil ta i bruk, da det ikke eksisterer en slik 

prosedyre. FAU har gått gjennom denne prosedyren og er enige om at 1.klasse prøver denne 

prosedyren ut, og gir tilbakemeldinger. FAU mener at skolen skal ha en slik prosedyre. Derfor 

taes saken opp igjen til høsten.  

C) 17.mai. Har tatt opp tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte. Det har kommet inn 

tilbakemeldinger på ting som burde endres ved gjennomføringen. Vi i FAU har konkludert 

med at noen endringer er nødvendige. Disse er organisering av toget, ha noen foresatte til å 

gå bakerst i toget for å holde trafikk langt unna. Det er også nødvendig å fokusere på at alle 

skal respektere korpset.  

 

 

Sekretær Marie Jensen 

 


