
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 9. Siv Laila Nilsen 10. Tina A. Jaklin.  

 
John-Terje Sørensen (rektor)  
 
De med rød skrift deltok ikke på møtet.  
 
Dag: Mandag 12. april 2021 
Sted: Personalrom Storsteinnes skole 
Tid: 17.00-18.00 
 
Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet er godkjent av FAU.  
 
Sak 2  Orientering fra skole/hjem  

 Orientering fra skole og foreldrekontakt. Ingen saker på agendaen.  

 Klassevis aksjoner på skolen; ref. utviklingsarbeid i Balsfjord skolen. Det er laget en utviklingsplan for 
hver klasse som inneholder flere faglige fokusområder.  

 Samarbeid skole/hjem: Det er viktig å ha et godt samarbeid mellom skole og hjem. Tett kontakt er viktig 
for å få tatt tak i utfordringer som kan/har dukket opp.   

 Smittevern-gult nivå. Skolen forholder seg til å være på gult nivå, kohort inndeling klassevis og ekstra 
hygienetiltak.  

 Skidag, svømmeundervisning, med oppsamlingsheat i mai måned. Skolen har flere uteaktiviteter, noe 
som elevene liker.  
Info: Det jobbes for å få til en forsterket svømmeundervisning før ferien for de elevene som ikke har 
oppnådd kompetansekravene ift. svømming. Skolen har lagt en plan for oppfølging slik at 
kompetansemål kan oppnås. Dette tilbudet gjelder for elever på skolen som ikke har nådd 
kompetansemålene i sin årsklasse. Gymlærerne har oversikt over hvem dette omfatter.  
De som skal ha svømming til neste år (3,6 og 9 trinn) skal få tilbud i mai / juni om tilvenning til 
svømmeundervisning.  
 

Sak 3 Klassekassen – forslag til løsning presenteres 

Klassekassen og reisekassen til diskusjon; Leder i FAU presenterte forslaget til løsning. FAU støtter forslaget 
som legges ut på skolens hjemmeside.  
 
Sak 4 sikker skolevei  

Det har vært registrert flere nesten hendelse som kunne ha ført til påkjørsel rundt skoleveien på grunn av 
at det er flere som nå kjører sine barn til skolen. Skolen må vurdere om de må ha noen voksne til stede for 
å redusere faren for påkjørsel.    
 
Skolen sender ut en generell informasjon om at det ikke er tillatt å parkere på veien nedenfor skolen. 
Parkering skal forekomme på parkeringsplass nedenfor svømmehallen og nedenfor fotballbanen.  
 



 
Forslag til kjøreretning på parkeringsplassen ved idrettshallen.  
 
Sak 5 17. mai feiring  
5. og 8. klasse skal som normalt organisere 17. mai feiringen. FAU er orientert om at planleggingen har startet. 
Det planlegges i utgangspunktet med normal feiring, men det er svært usikkert om feiringen kan gjennomføres 
på normal måte. Det vil helt sikkert komme noen nasjonale retningslinjer ift. feiringen som vi kan diskutere i 
neste møte.    
 
Det er ingen oppdatering i saken.  

 
Sak 6 Utviklingsarbeid i Balsfjordskolen  

FAU skal nå starte et arbeid om fokusmål som gjelder neste skoleår for å oppnå trygt skolemiljø med læring, 
mestring og individuell utvikling. Alles undervisningspraksis skal føre fram til dette. Denne saken tas inn i 
neste møte. Dette må være et tema for hver klasse på foreldremøter før sommerferien.  
 
Sak 7 skolens uteområde  
Det er laget et notat fra arbeidsgruppen. Her jobbes det med flere gode tiltak som ligger vedlagt i referatet.  
 



 
 Gruppen som jobber med skolens uteområde oppfordres til å planlegge en dugnad for å få hjelp til å løse 

noen av oppgavene som er foreslått. Denne saken følges opp i neste FAU møte.  
 
Sak 8 Informasjon på skolens hjemmeside 

 Rektor følger opp slik at referater og oversikt over medlemmer i FAU oppdateres på skolens hjemmeside.  
Her legges også FAU sine retningslinjer inn. Anbefaling ift. klassekasse legges først ut som egen sak.  
 
Sak 9 Åpen post 

 Hvordan kan skolen bidra til å etablere fokusområde innenfor HMS for elever? Kan det være månedlig 
fokusområder som eksempel hjelmbruk, kjøring til skolen …… Kan skolen innføre månedens fokusområde 
for personsikkerhet? Dette følges opp i neste FAU møte. FAU og rektor får presentert eksempler på hvordan 
slike plakater kan utformes. Kan skolen søke om midler til å få laget slike fokusområder.  
 

 FAU ønsker at skolen / Balsfjord kommune søker om tilskudd til å etablere trafikksikkerhetstiltak på 
kommunal vei ved skolen for å senke farten i området. Dette følges opp i neste møte.  

 

  

Referent: Jan-Vidar Olsen 


