
REFFERAT FRA FAU MØTE  
 

1. Frode Nordeng Vara for 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. Hans Arne 
Thomsen 10. Tina A. Jaklin.  

 
John-Terje Sørensen (rektor)  
 
De med rød skrift deltok ikke på møtet.  
 
Dag: Mandag 15. Februar 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  Disponering av gjenværende midler fra klassen - 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.  
 

FAU mener at overskudd/restpenger fortsatt skal tilfalle FAU som fordeler penger til inkluderende 
skolemiljø på skolen. Minner om at rutiner for opprettelse av klassekasser må følges. Om noen ikke 
kjenner til dette så er det bare å melde fra til FAU leder så sendes retningslinjer ut.   
 
Det må tydeliggjøres i neste møte hvilke retningslinjer som gjelder for opprettelse av klassekasse. 
Hver klasse må definere kjøreregler for klassekassen.  
 

Sak 3 17. mai feiring  
5. og 8. klasse skal organisere feiringen. Det må nå tas initiativ til å starte planleggingen av 17. mai feiring på 
Storsteinnes. Smittevern regler må naturligvis ivaretas.  
 

Sak 4 Må det være kjønnsfordeling ift. klassekontakter?  
I dokumentarkivet står det at FAU bør ha jevn kjønnsfordeling. Det står ikke noe om kjønnsfordeling ift. 
klassekontakter. FAU anbefaler at det er kjønnsfordeling ift. klassekontakter.  
 

Sak 5  Inkluderende skolemiljø  
Den 17. mars skal personalet i alle skoler i Balsfjord ha en dags samling fordelt på hver skole hvor det er fastsatt 
et program knyttet til inkluderende skolemiljø. 5 - 10 klasse har hjemmeskole 17 mars. SFO er åpen.  
 

Sak 6 WIFI dekning i skolen 
3.klasse rommet har ikke WIFI dekning. Hva skal til for å få full dekning på skolen? FAU mener at IT avdelingen 
må tilrettelegge for full WIFI dekning på alle undervisningsrom slik at det ikke går utover undervisning og læring.  
 
Sak 7 Bruk av TEAMs  
Det kan være en utfordring i at lærerne ikke har tilgang til all aktivitet i TEAMs som er i skole nettverket (Scooler). 
Når skoledagen er over kan elever skrive til hverandre og ha video møter. Her må foreldre være observant og 
følge med hva som skrives mellom elevene for å hindre utilbørlig adferd mellom elevene. Det viktig å sette 
grenser på hjemmebane ift. hva som skrives og samtales om mellom elevene.  
  



Sak 8 Søknad om penger til skolemat  
Skolen og FAU søker Olav Thons legat om penger til å etablere skolemat ordning.  

 
 
Referent: Jan-Vidar Olsen 


