
Referat FAU-møte 28.10.2019 
 
Til stede: rektor John-Terje Sørensen, klasserepresentanter: Stense 
Vangsgaard Jensen, Marie Jensen, Einar Heim, Heidi Elvebo, Mona 
Strand, Hanne Lykkedrang, Bjørnar Berglund, Tina Jaklin, Ina Vangen. 
3. klasse meldte forfall. 

 
Sak 1 Godkjenne referatet fra 30.09.19 
- Lekestativ. To av 3 lekestativ er satt opp å i bruk. Det 3 er satt på vent 
til våren. Småskole elevene er fornøyd med apparatene. Det er framlagt 
ønske om fotballbane. Lekestativ er finansiert av midler fra TAR uka, FAU 
og lignende 
- Leirskole. Skolen dekker opphold på leirskole. Dette uavhengig av 
hvilket sted som velges, men penger til transport dekker skolen kun ved 
valg av nærmeste leirskole (Vårt tilfelle Haraldvollen) 
- Sykkel området. Har ikke vært gjort noe siden sist møtet, å vil av 
naturlige årsaker utsettes til våren. 
• - Lekse praksis: Dette tas opp på neste FAU møte. 
• - TRAFIKK PÅ Skoleområdet: Nye skilt er kommet å satt opp, men 
er tildekt. Når disse trer i kraft 
vil det være innkjøring forbudt der bussene kjører. Dette hele døgnet. Det 
betyr at levering/ henting SFO må bruke parkeringsplass ved idrettshall. 
Nytt område kart er under produksjon. Det er å ytret ønske om gangfelt 
ved overgang til kjørveidalen. Dette tas opp med kommunen fortløpende. 
• - Prosedyrene ved barn som forsvinner i skoletiden skal 
gjennomgås. 
• - Mobilfri skole. Tas opp på neste FAU møte. 
Referat GODKJENT. 
 
Sak 2 Orientering ved Rektor. 
Spekter-undersøkelsen. Den kartlegger skolemiljøet. Gjelder for alle elevene. Dette er en ikke 
anonym undersøkelse. Gjennomgang av 2 spørsmål: 
1 Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen av noen i klassen din de siste 
månedene? 
2 Hvor ofte er du blitt mobbet av noen digitalt av noen i klassen din de 
siste månedene? 
Kartleggingsprøve: 1-4 trinn. 
Denne skal finne barna som sliter i fagene. Kommer ingen rapport på denne, men foreldre og 
klassekontakt får beskjed om eleven scorer lavt. Prøven skal ikke øves på. 
Nasjonale prøver: Er gjennomført på skolen. Resultatet kommer 6 nov. 
 
Sak 3 Evaluering TAR UKA. 
-Misnøye om at det var bare mellomtrinnet som var invitert til åpen dag. 
-Ikke alle var fornøyd med gruppene som var satt sammen. Dette er litt 
vanskelig å kontrollere i.o.m at barna velger aktivitet de ønsker og kan ikke 
ønske hvem de vil være sammen med. Noen var strålende fornøyd med å 
få nye venner, og være i lag med de litt eldre. 
-Ugunstig klokkeslett for åpen skole 
FAU tjente rundt 6000,- 
FAU legger frem forslag at småtrinnet og mellomtrinnet inviteres til åpen 
dag. Litt utvidet klokkeslett. 15:30. 
Alle elevene må få handle i cafe. 



TAR uka må avholdes tidligere på høsten. 
TAR uka skal evalueres i felleskap. FAU og skolens ansatte. 
 
Sak 4 Storforeldremøte DELBART 
-Avholdes onsdag 20 nov 
Rektor sender ut via transponder 
Politiet ønsker å få med helsesøster og barnevernet på dette møtet. 
Hadde fått avslag på denne forespørselen. FAU sier seg villig til å betale 
evt overtid om det er midler som hindrer di å møte. FAU selger kaffe. 
EVT: 
 
Sak 5 
1 Overgang barnehage skole. Nye regler fra juni 2019. Det skal holdes 
dialogmøte skole- barnehage nå på høsten etter oppstart 1 klasse. 
Rektor skal sjekke dette. 
2 Operasjon dagsverk: FAU forventer at om OD skal opprettholdes så må 
det jobbes mer målrettet. OD gruppa må bli mer operativ. Jobbes mer på 
skolen med prosjektet og synliggjøre mer hva pengene går til. 
3 Juleball. Søknaden godkjennes. Rektor svarer klassen. Klassen må selv 
kontakte vaktmester og renhold, å komme til enighet om va som 
forventes av hverandre. VG1 inviteres ikke. Kåringer skal ikke være en del 
av juleballet. 
 
Ref Ina V 


