
Møtereferat FAU 29.11.2021 

 

1 Edel-Mari Johansen 2 Liss-Mari Sørensen 3 Kenneth Jensen, 4 Birgitte Ophus, 5 Carina øverli 7 Ann-

kristin Wallin, 8 Gunnar Klaussen, 10 Siw Laila Nilsen 

Sak 1 Sikkerhet og miljø på skolebussen (Tilbakemelding fra trygg trafikk) 

Ikke tilgjengelig simulator, men tilsendt en del materiale som kan brukes i undervisning. 

Er videresendt til kontaktlærere. 

NAF har en kollisjonssimulator, det ønskes at det tas kontakt for å undersøke om skolen kan få besøk 

av denne. 

Tatt kontakt for med Jens Olav Løvli, kan stille som «trygg» voksen på Sagelvvatnbussen. Mangler 

politiattest for å kunne være med bussen. Er behov for flere «trygge» voksne. 

Er også utfordrende på Tennesbussen, fremstår som et behov for voksne her også. 

 

Sak 2 Antall dager med høstferie (ønskes et felles utspill fra kommunes skoler) 

Lang høstferie: oppleves som utfordrende i forhold til læring.  

Innspill fra FAU Nordkjosbotn, ønskes at det skal flyttes noen dager for å forlenge juleferie.  

Innspill fra Storsteinnes skole: Stiller seg bak å flytte 2 dager fra høstferie til påfølgende juleferie. 

 

Sak 3 Skolehelsetjeneste 

Er ikke helsesykepleier på skolen pr tid. 

Ønskes at det sendes et felles skriv til statsforvalteren der det påpekes at loven brytes som følgende 

av manglende helsesykepleier.  

Ikke lagt inn midler i årets budsjett. 

Siw – Laila tar kontakt med FAU Nordkjosbotn for å undersøke videre. 

Tone Hågensen er her hver mandag, Sofie Engstad er ikke lengre i systemet.  

 

Sak 4 Elevenes skolemiljøplan  

Flyttes til neste møte.  

Sak 5 Oppfølgingsordninga 

Utarbeidet en overordnet plan : Mestring, trygghet og individuell utvikling 

Er fagdag 16. februar rundt dette. 

En del foreldre opplever også behov for hjelp i forhold til hvordan de selv kan hjelpe egne barn. 



Ressurssidene bør legges inn som en info for klassemøtene.  

Kommunikasjon skole-hjem oppleves som svært forskjellig. Noen lærere er svært flinke til å gi 

informasjon, mens andre ikke er like flinke. Dette medfører unødvendig utfordringer for 

elev/foreldre, samt at det kan forringe klassemiljø og læring. 

Rektor sender ut en felles påminnelse til lærere angående dette.  

 

Eventuelt :  

Sak 6  

Lys utenfor skolen: flere tilbakemeldinger angående dårlig belysning på skolens uteområder.   

Ønskes bedre belysning spesielt i forkant av skolen. 

Rektor legger inn dette som forslag i neste års budsjett.  

 

Parkering SFO/ Stoppeplass for å slippe av barn 

Ønskes at det skal være lettere å slippe av barna.  

Området er ferdig regulert, ikke plass til flere underskilt.   

Foreldre bør kunne ta seg av den tiden å kunne levere barna på morgenen.  

 

Nynorsk i skolen 

Brev fra mållag. 

Om det er 10 elever i en klasse ønsker nynorsk som hovedmål, så er pliktig å tilby dette. 

Dette gjelder samisk, finsk og nynorsk. Er forskjellig antall elever som kreves for at dette skal invilges. 

Mållaget ønsker også at skolen skal synliggjøre dette på skolens hjemmeside.  

 

 

 

 

Gjennomgang av referat fra elevrådsmøtet, er en del utfordringer på noen av rutene. 

Det bør vurderes å gå mer konkret inn i forhold til å undersøke forholdene på de rutene som er mest 

utsatt for bråk. 

FAU poengterer at beltebruk er obligatorisk, informasjon bør også gå hjem til foreldre for å minne på 

dette.  

Kan bussen deles opp klassevis for å unngå noen av utfordringene? Eventuelt kan det være voksne 

med? 



Sjåføren har ansvar til beltebruk, men har også et tidspress i forhold til kjørerute.  Kan sjåføren 

stoppe underveis for å sjekke om beltebruk er ok. 

Ønskes også at Trygg trafikk inviteres til skolen for informasjon og demonstrasjon av hvordan det 

føles å kollidere/bråstoppe. 

 

Sak 4 søknad om skoleball 17. desember 

Ønsker å organisere juleball til inntekt for klassetur for 10. klasse. Skal organiseres i 2 puljer.  

Fra første til sjette/syvende og 8.ende til 1.klasse videregående.   

Har vært historier med alkohol der videregående har vært invitert. 

Kommunen er på grønt nivå, slik at skolen har ikke noen motforestillinger.  

FAU mener at ballet kan gjennomføres. 

FAU mener at videregående ikke bør inviteres, men at en heller kan legge til rette for at de andre 

skolene kan delta på ballet. 

 

Sak 5 

Evaluering av kafe foreldremøte 

Dårlig oppmøte blant foreldregruppen(44 stk/ ca 25%), medførte et noe dårlig salg. 

Bør vurdere en annen type påmelding til møtet etter det svake oppmøtet på årets møte. Kan en 

legge opp til andre tiltak på møtet slik at det ikke bare er enveis kommunikasjon på møtet.  

Savnes informasjon i forhold til bruk av foreldrekontroll på telefoner/nettbrett.  

Kan man finne andre metoder å få inntekt til fau. 

 

Mobilklokke: Foreldre i første trinn etterspør om dette er lov. Barnetrinnet er mobilfri, FAU mener 

det bør fortsatt være slik.  

 

Mobilfri skole: Oppleves positivt blant elevene. 

 

 

Neste møte 24/1-22 17.30 til 19.00 

Saker til neste møte: 

Økonomisk oppdatering. 

 

 



 

 

 

 

 


