
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 10. mai 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 Samarbeid elevråd  
Ingen av representantene møtte opp til møtet.  
 
Sak 3 Status trafikkaksjon og Kjørveidalen 
Det er rapportert om stor forbedring i trafikksituasjonen rundt skolen. Det er viktig at alle følger opp 
videre kjøremønsteret på bildet for å redusere faren for at noen blir påkjørt.  
 
FAU oppfordrer foreldre og skole til å snakke med ungene sine ift. sykling til / fra skolen. De som sykler må 
vise varsomhet ned Kjørveidalen.  

 
Skolen foreslår å merke Kjørveidalen med gangfelt og sykkelfelt.  
 
I tillegg har flere fylkesveier opphøyd gangfelt med 30 sone i et lite område. Her må det kunne være mulig 
å få ordnet en slik løsning. Rektor følger opp dette med skoleeier.  

 



 
Forslag til kjøreretning på parkeringsplassen ved idrettshallen.  
 

Sak 4 Plan for oppgradering av uteareal  
Det har blitt besluttet å etablere skøytebane på skolens sitt område. Planen er at ballbingen flyttes nærmere 
skolen og skal om sommeren brukes til fotball aktivitet og på vinteren som skøytebane. Det jobbes også med å 
få laget en Viking landsby i nærheten av «lille skogen», til høyre for ballbingen. Det jobbes i tillegg med å få laget 
et klatrestativ med edderkopp nett og drivhus.  
 
FAU bevilger 10 000 NOK til dette formål om oppgradering av uteareal. Leder i FAU følger opp dette sammen 
med rektor.  

 
 

Sak 5 Oppfølgingsordning og utfordringer  
Skolen er med i en oppfølgingsordning knyttet til trygt skolemiljø med læring, motivasjon, mestring og individuell 
utvikling. Denne ordningen er organisert av Statsforvalteren.   
 

 
 
 
 

Elevene i Balsfjordskolen skal oppleve et trygt skolemiljø med læring, motivasjon, mestring og individuell utvikling. Skolens praksis skal føre fram til dette. 

Delmål Hvordan skal alle aktørgruppene jobbe med delmålene Konkretisering av ansvar 
Prosesser, tidspunkt 

Elevene skal oppleve 
et trygt skolemiljø 

Foreldrene skal ... 
- Følge regler for levering/henting av elever (trafikksikkerhet på 

skoleområdet) 
- Oppdragelse (lære barna å gi hverandre et godt skolemiljø) 
- Tenke over egen væremåte: Hva ønsker vi å lære barna gjennom 

egen adferd? 
- Ikke snakke negativt om andre, fokusere på det positive. 

 

 
Foreldremøter, FAU, SU/SMU. 
Tett oppfølging av barna i hjemmet. 
Godt samarbeid med skolen. 
Godt samarbeid mellom foreldre, kunne ta kontakt med 
hverandre ved behov. 
Sosialt samvær både for elever og foreldre. 

Elevene skal oppleve 
læring  

Foreldrene skal ... 
- Være til stede. 
- Engasjere seg i barnet/barna. 
- Være nysgjerrig. 
- Være en støtte i læringsprosessen. 
- Anerkjenne at det er greit å gjøre feil/ikke få til. 
- Skape trygge rammer. 

 

 
Tett oppfølging av barna i hjemmet. 
Godt samarbeid med skolen. 

Elevene skal oppleve 
motivasjon 

Foreldrene skal … 
- Hjelpe/veilede. 
- Henger sammen med mestring, må få oppgaver som barnet kan 

føle mestring på. 

  
Tett oppfølging av barna i hjemmet. 
Godt samarbeid med skolen. 

Elevene skal oppleve 
mestring 

Foreldrene skal ... 
- Være til stede. 
- Positiv feedback. 
- Gi utfordringer som er tilpasset barnets nivå. 
- Være gode forbilder. 

 

 
Tett oppfølging av barna i hjemmet. 
Godt samarbeid med skolen. 

Elevene skal ha 
individuell utvikling 

Foreldrene skal ... 
- Legge til rette for utvikling. 
- Skape trygge rammer. 

 
Tett oppfølging av barna i hjemmet. 
Godt samarbeid med skolen. 

 

Ballbingen 
flyttes hit 

Viking landsby 



Sak 6 Åpen post  
 

a) Innbrudd i skolen 
Det har den siste tiden vært flere innbrudd i skolen. Personer som har tatt seg inn på skolen sitt område har 
syklet i gangene. Personene har gjort skade på dører, noe som har medført svært høy kostnad for 
Storsteinnes skole. Dette tar skolen svært alvorlig, og saken er nå anmeldt og følges opp av politiet.  

 
b) Bruk av TicToc 
Det er noen som har postet ut videoer av skolens ansatte. Det er laget en falsk offisiell skole side der det 
postes videoer som har krenkende innhold av ansatte på skolen. Saken følges opp av skole ledelsen.  
 
FAU oppfordrer alle foreldre til å ta en samtale med sine unger om det som nå har skjedd på skolen.  
 
c) 17. mai feiring er avlyst 

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.    
 

d) Dugnader  
Det blir tatt initiativ ift. dugnad på skolen.   

 
e) Bruk av energi drikke på skolen 

Det er elever som bruker energi drikke. Det er ingen lovpålagt grense for bruk av energi drikke.  
Det er kun 10 klasse elever som får lov til å gå ned til butikken.  

 
 

Referent: Jan-Vidar Olsen 


