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Referat 

Referent: Kjell Ove Dato: 

 01.10.19 

Tilstede: Distribueres til: 

Rektor, Stense og Ørjan, Marie, Kjell Ove, Hanne, Einar, 
Bjørnar, Mona, Hans Arne, Tina og Heidi. 
 

FAU medlemmer 
Skolens ledelse 

Møtested: Møtedato/tid: 

Storsteinnes skole 30.09.19 

 

 

Type møte: 

 FAU Møte 

 
Heidi ønsket velkommen. 
 
 
Referat fra forrige møte gjennomgått 

- Lekestativ småtrinn skal være klart ila uke 40, småting gjenstår. Vaktmester 
avklarer siste rest med rektor. 

- Innspill fra vaktmester at de må involveres før slike kjøp slik at vi sikrer kvalitet 
og typer stativ mtp arbeid med montasje og sikkerhet. 

- Er klassekontakter invitert til møte med skolen, medlemmene sjekker med 
klassekontakt. 

- Leirskole:  
Kommunene dekker nå opphold og transport til nærmeste leirskole  
( Haraldvollen ) 
Rektor sjekker om det dekkes til alle leirskoler tiltros for små prisforskjeller 
mellom tilbudene som er aktuelle for oss. 
Klassene må selv avgjøre om de avbestiller det som er bestilt for å forholde 
seg til at kommunene dekker alt eller om de opprettholder sin bestilling og 
dekke overskytende beløp i klassen. 

- Sykkelområdet er nå blitt mindre, vaktmester ser på dette sammen med 
Rektor, etter befaring kommer de tilbake til FAU med ny info. 
 
1 Referat fra siste møtet godkjent. 

 
2 Saker fra skolen 

- Rektor setter stor pris på samarbeid mellom skole, foreldre, ansatte ref:       
dugnad lekestativ. 
 
- 1.oktober starter innefriminutt for ungdomsskolen. 
Søknader fra klassene er kommet inn og godkjent. 
Det har vært god dialog i prosessen. For at dette skal fungere optimalt må 
alle ta ansvar for at dette skal fungere. Brudd på reglement kan medføre til 
at grupperinger eller enkeltelever mister muligheten til tilbudet om å få 
være inne i friminuttene.  
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- Forebyggende arbeid: Politiet har vært inne og besøkt mellomtrinn og 
ungdomsskolen med tema nettvett og digital deling. 
 
2a: Leksepraksis leksefri skole 
- Gjennomgang av svar fra fagmiljø 
- Dette er ikke i tråd med bestillingen fra FAU. 
-FAU ber om at rektor tar saken tilbake til skolen. FAU leder påpeker at det vi 
nå har fått er en redegjørelse fra skolen om hva de tenker er god leksepraksis. 
Det må gjerne ligge til grunn for skolens tilsvar til ønsket om en leksefri skole. 

 
 
 
 
2b: TAR uka:   
- uke 43 
- Er det besteforeldre, foreldre etc som kan være bidragsytere en halv dag bes de ta 
kontakt med klassekontakter / FAU / skolen. 
- Kafe 13-14:30: drives av FAU, blir på dagtid. Løses på FB siden. 
- Åpen skole for mellomtrinnet. 
 

3 
- FAU: 
- Signert taushetserklæring for de som ikke hadde gjennomført dette. 
- Informasjon om taushetsplikt og hvordan vi skal dele og ikke dele informasjon 

som fremkommer i denne gruppa. Representant er ansvarlig for å informere 
om saker til varamedlem. 

- Heidi delte ut kompendium som skal følge representantene fra år til år i FAU 
Her står mye info og alle bes om å lese igjennom dette for å enklere kunne 
finn frem til korrekt info når vi få saker / spørsmål. Mappen skal overbringes 
slik den ble levert ut nå til neste år og nye medlemmer. 

- FAU skal være bindeledd mellom foreldrekontakter og skolen 
- www.fug.no : tips om en fin nettside og god info om det å være foreldrekontakt 
- Konflikter: foreldrekontakter må være bevist sin rolle, velg riktig tjenesteveg på 

utfordringene som dukker opp. Kontaktlærer først før man tar det videre med 
fagsjef/rektor. FAU kan og være bidragsyter til å løse utfordringer. Da kan  
leder av FAU kontaktes for videre bistand ev henvisninger, tips og råd. 
 
 
4. 
Valg av smu/MU: Bjørnar, Heidi, Marie valgt. 
 
5. 
Status trafikkavvikling Moan. 
Ikke godkjent eller gjort noe siden sist. 
Einar og Hans Arne tar dette videre opp med kommunen. 
- Skiltplan utarbeides 
- Områdeplan for området: skolen, idrettslaget, parkering og generell ferdsel 
på området tas i steg 2 når trafikkavvikling og skilting er ivaretatt. 
 

http://www.fug.no/
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6. Eventuelt: 
- Søknad fra 4.klasse om tilskudd til besøk på Vitensenteret med lære og 
sosialt til snitt er kommet inn. Enstemmig vedtatt godkjent. 
- Prosedyre når barn forsvinner i skoletiden: utarbeidet forslag fra 1.klasse. 
denne tas opp i rektors ledergruppe for godkjenning oog evnt justeres før 
innrullering i prosedyrene til skolen. FAU holdes oppdatert her. 
 
 
 

 
 
 


