
REFERAT MØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 

Dag: Mandag 13. september 2021 
Tid: Kl. 17:00-18:30 
Sted: Personalrommet 

 

Til stede: 
1. Edel Mari Johansen 2. Cecilie Reinertsen (vara) 3. Kenneth Jensen 4. Birgitte Ophus 5. Kjell 
Ove Sumstad 6. Jonas Nyland 7. Kristina Schneider (vara) 8. Gunnar Klausen 9. Mona Strand 
(inntil ny er valgt) 10. Siw-Laila Nilsen 
 
Sak 1 Velkomst og presentasjon 
Sak 2 Rektor informerer fra skolen 

 277 elever ved skolestart 

 Trafikklys-modellen ifm, korona; skolen er på grønt lys. 

 Syklene parkeres rundt hovedinngangen – benyttes ikke i friminuttene, elevene 
oppfordres til å ha lås på syklene  

 Mobilfri skole – mobilene legges i kofferter ved starten av dagen. Utleveres etter siste 
time. 

 Det er bare elever på 10. trinn som har tillatelse å gå til sentrum i friminuttene. 

 Skolen har økt fokus på å bekjempe rasistiske uttrykk på skolen (se egen sak). 
  
Sak 3 FAU skoleåret 2021/2022 
Orientering og overlevering saksmappe og protokoll 
Gjennomgang av rolle og formål 
 
Sak 4 Info om opplæringsloven kap. 9A; Elevenes skolemiljø; «Alle elever i grunnskolen har 
rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring». Skolen skal 
følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. Ved tiltak utarbeides en 
aktivitetsplan sammen med elev og foreldre. Det er viktig at foreldre/foresatte kontakter 
skolen om de er urolig for at deres elev ikke har det trygt og godt på skolen  
 
Sak 5 Søknad om støtte til nytt klatrestativ 
Skolen sjekker ut regelverk rundt fallsand, om stativet er godkjent for bruk i 
skolesammenheng, at det bestilles fra godkjent leverandør, hvem som står ansvarlig for 
bygginga ol. OBS; ved innkjøp over 100.000.  
Vedtak: FAU er positivt innstilt til klatrestativet og ønsker å bidra med kr. 25.000 

 
Sak 6 Håndtering av rasistisk motivert mobbing 
Skolens reaksjon ved kjennskap til eller ved observasjon av rasistiske utsagn og/eller 
handlinger. Skolen og FAU er enige om å benytte følgende konsekvenstrapp for elever på 4.-
10. trinn:  
a) Samtale med eleven og heimen – ledelsen tar kontakt – advarsel; det gis orientering om 

neste konsekvens ved gjentakende adferd. 
b) Ved gjentakelse av ord/handlinger: bortvisning for resten av timen/resten av 

dagen/påfølgende dag (tilpasses forskriften for Opplæringslova). 
 
Skolen gjør skjønnsmessige vurderinger i håndteringen.    



 
Sak 7 TAR-uka (uke 43); 25. - 29. oktober. Åpen dag for foreldre/foresatte/besteforeldre 
som har barn på mellomtrinnet, fredag 29. oktober kl. 11-13. FAU arrangerer kafe og 
organiserer denne. Birgitta og Kristina har så langt meldt seg som bakere. FAU er avhengige 
å motta mat/bakverk for salg – litt fra alle trinn. Pengene fra salget går til FAU og disponeres 
av dem.   
 
Sak 8 Møteplan FAU skoleåret 2021/2022 
Forslag til møteplan: Mandager kl. 17:00 – 18:15 etter følgende datoer: 
HØST 2021: 13. september, 11. oktober, 8. november, 29. november 
 
Sak 9  Valg av leder;   Birgitte Ophus 

Valg av nestleder;  Siw Laila Nilsen 
Valg av sekretær;  Kenneth Jensen 

 
Sak 10 Søknad fra 2. klasse om støtte ifm klassetur 
 Klassetur til Leos lekeland, 24. sept. 
 FAU har innvilget søknaden fra klassen med kr. 2.000,- 
 
Sak 11 Saker til neste møte – mandag 11. oktober:   

a) Holdningsskapende arbeid mot rasistiske uttrykk 
b) Helsetjenester i skolen – mangel på helsesykepleier. Bør vi melde avvik? 
c) Søknader til FAU fra klassene; gjennomgang av reglene for tilskudd 
d) Lading av el-sykler på kommunale kontakter 

 
 
STORSTEINNES SKOLE 
John-Terje Sørensen 
          referent 
 


