
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. Siv Laila (vare 
for Hans Arne Thomsen) 10. Tina A. Jaklin.  

 
John-Terje Sørensen (rektor) deltok kun i starten av møtet.  
 
De med rød skrift deltok ikke på møtet.  
 
Dag: Mandag 15. mars 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  Åpen runde  
- 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 noen de må ha 
noen voksne til stede for å redusere faren for påkjørsel.    

- Klassekassen og reisekassen til diskusjon; Leder i FAU lager et forslag til løsning i denne saken. Leder 
i FAU presenterer nytt forslag i neste møte.   

- FAU vil i neste møte ta opp sikker skolevei og skilting av kjørevei på parkeringsområde og 
idrettshall.  

 
Sak 3 Søknad Olav Thons legat ift. skolefrokost  

- Skolen har sendt inn en søknad ift. saken. FAU er orientert om dette.  
 
Sak 4 Trygt skolemiljø med læring, mestring og individuell utvikling  

a. Et trygt skolemiljø  
b. Læring 
c. Mestring  
d. Individuell utvikling. 

 
FAU har gjennomgått skjema.  
 
Sak 5 Innspill fra FAU i forkant av at utemiljø komiteen har møte neste uke. 
Det har kommet inn flere innspill som komiteen skal jobbe med.  
 

Sak 6 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.    
 
Sak 7 Søknad fra 5 trinn  
FAU innvilger kr. 1600 kr til å besøke Polaria og Polarmuseet der selfangst er tema. Det er viktig at klassetrinnet 
ivaretar myndighetenes anbefalinger rundt Covid-19.  Dette må skolen sikre.  
 

  

Referent: Jan-Vidar Olsen 


