
REFFERAT FRA FAU MØTE  
 
1.Liss-Mari Sørensen 2. Stense V Jensen 3. Birgitte Ophus 4. Jan Vidar Olsen 5. Jonas Nyland 6. Kristina 
Schneider 7. Gunnar Klausen 8. Mona Strand (vara Hallgeir Dalhaug møtte) 9. Hans Arne Thomsen 10. 
Tina A. Jaklin. 
 
John-Terje Sørensen (rektor)  
 
De med rød skrift deltok ikke på møtet.  
 
Dag: Mandag 18.januar 2021 
Sted: Personalrom Storsteinnes skole 
Tid: 17.00-19.00 

 
Sak 1 Orientering fra helseenheten 
Helseenheten deltok på møtet med tre representanter: Leder for helsestasjonen Gro Lieben 
Kvalberg, spesialpedagog Sofie Engstad og psykolog Vanja Vatne Nilsen.  

- Balsfjord kommune har store utfordringer med å rekruttere helsesykepleiere. 
- Har hatt noen flyktige vikarer i engasjementsstillinger, men dette gir ikke god kontinuitet. 
- Det er ansatt en spesialpedagog som skal være på Storsteinnes skole hver tirsdag, onsdag og 

torsdag, samt annenhver mandag. Foreløpig er denne ordningen avtalt ut skoleåret 
2020/2021. Skolen sender ut Transponder-melding med nummer til spes.ped. Elevene har 
fått nummeret.  

- Helsesykepleier er sporadisk til stede. 
- Vil være mulighet å snakke med spesialpedagog på helsestasjonen om det oppleves 

ubehagelig å ta kontakt på skolen. 
- Psykolog jobber 40 % klinisk. Hun kan nås på telefon 94011921. Hun kan bidra med 

undervisning relevant for barn/unge på Storsteinnes skole. Hun er del av et barne- og 
ungdomsteam hvor foreldre kan ta kontakt om de har spørsmål. Info og skjema om dette 
ligger på kommunens hjemmeside. 

- Oppfordring fra helse om at de kan delta jevnlig på møter med FAU. 
- Nytilsatt miljøterapeut, Sofie Engstad, kan nås på telefon nummer 477 13 104. 

 
 
Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte, 01.desember 2020. 
Referatet er godkjent av FAU. 
 
 
Sak 3 Retningslinjer for klassekasser 
FAU-leder mottok innspill fra tidligere FAU-medlem om at FAU bør se på retningslinjene for hva som 
skjer med overskudd på klassekassen til avgående klasser. Pr i dag er retningslinjene slik at beløpet 
skal overføres til FAU. Saken tas opp på neste møte, og jeg ber alle FAU-medlemmer om å lese 
retningslinjene slik at saken kan diskuteres på neste møte. Forslag pr nå er at overskuddet tilfaller 
FAU, men at klassene kan søke om å gi pengene til andre formål. Det beste er at pengene brukes opp 
før skoleåret er omme, og at pengene kommer elevene til gode gjennom sosiale aktiviteter.  
 
 
 

Referent: Kristina Schneider 


