
Referat fra FAUmøte
Dag: Mandag 11. oktober 
2021
Tid: Kl. 17:00-18:30
Sted: Personalrommet

1.Edel Mari Johansen 2.Liss-Mari 
Sørensen Vara Cicilie Reinertsen 
3.Kenneth Jensen 4.Birgitte Ophus 
5.Kjell Ove Sumstad 6.Jonas Nyland 
7.Ann-Kristin Wallin 8. Gunnar 
Klausen 9.Kurt Klausen 10. Siw-Laila 

Nilsen (de med rød farge møtte ikke )

Sak 1 Rektor informerer fra skolen
– Etter høstferien er det friminutt i amfi for 8. -10. klasse
– Aktivitetsledere (noen elever fra 8. - 10. trinn) kurses og signerer avtale denne 

uka, målet er å aktivisere de fra 2. - 4. klasse. 
– Klatretårn er bestilt
– Forebyggende enhet hos Politiet inviterer foreldre/ foresatte til orientering og 

dialog rundt bruken av digitale medier, torsdag 11. november kl. 18.00. Temaet 
er «delbart» Politiet skal også ha samme orientering med elever om samme 
tema. FAU har kafésalg denne kvelden.

– Sykling i skolegården er ikke tillat, og det har heller ikke vært etterspurt.
– Det har vært melding om nasking på butikk, og dette får konsekvenser.

Sak 2 Signering av taushetserklæring, gjennomført på de som var tilstede. 
 Gjennomgang av «Retningslinjer for FAU» (4 sider) Noen få justeringer på denne, 

revidert eksemplar vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.
 Søknader til FAU fra klassene; gjennomgang av reglene for tilskudd

Sak 3 Skolens arbeid med rasistiske uttrykk er ekstra i fokus denne perioden.
Aktiviteter i klassene og på skolen, reaksjonsmønster, møte med utenlandske 
foreldre mm.

Sak 4 TAR-uka; 25. - 29. oktober. 
FAU-kafé ifm åpen skole for foresatte mlm.trinn - fredag29. okt., kl. 11-13.
Mellomtrinnets foresatte/ foreldre inviteres. Det vil bli satt opp lister over hvem som 
skal bidra med hva, se eget skriv.

Sak 5 Pumptrack-bane 
FAU er positivt innstilt til en slik bane, men er litt skeptisk til plasseringen. Det er 

positivt i forhold til skolen og aktiviteter på dagtid, men det er bekymring knytta til 
ettermiddag/ kveld med tanke på tilsyn  da området som nå er tenkt blir litt i bakgården. 
Temaer som blir løftet frem for å få et fint område er at det bør være godt opplyst, legge til 



rette for sitteplasser rundt, kanskje begrense tilgjengeligheten med inngjerding slik at man 
får inn sykkel, men ikke moped/UTV etc. 

Sak 6 Bråk og uro på enkelte skolebusser –  Mål; å trygge reisen til/fra skolen
FAU foreslår dialog med Elevrådet og at vi inviterer buss- sjåførene på busskaffe på 

personalrommet for å dele erfaringer og å høre på utfordringer/ muligheter.

Sak 7 Videre møteplan FAU skoleåret 2020/2021
Forslag til følgende datoer våren 2022 (kl. 17.00-18.30):
24. jan., 21. febr., 21. mars, 25. april, 23. mai

Sak 8 Sak til neste møte 8. november:  
a) Helsetjenester i skolen
b) Elevenes skolemiljøplan, gjennomleses.  
c) Elevråd/ Buss

STORSTEINNES SKOLE
Birgitte Ophus               John-Terje Sørensen
         -leder FAU-                                                                                                               -rektor-




