
Referat FAU møte 21.11.22 

Tilstede: 1.trinn ikke møtt, 

2./4.trinn Kristin solvang (vara) 

3.trinn Lisa Kongsli Toftaker, 5.trinn 

Jørgen Slettmo (vara), 6.trinn Kjell-
Ove, 7.trinn Bjørnar Berglund-

Ryeng, 8.trinn Cathrin Jensen Soini, 

9.trinn Maylinn Henriksen, 10.trinn 
Kurt Klausen og Rektor John-Terje 

Sak 1  Info: rektor informerer om relasjonsverktøy, ref.avisoppslag. Skolen har valgt å ikke bruke 

dette verktøyet, men jobber aktiv med relasjonsarbeid. 

Sak 2 Taushetsplikt – signering av taushetserklæring ifm arbeid i FAU, for oss som var tilstede, de 

andre signerer ved neste møte.  

Sak 3  Gjennomgang av referat fra møte 17. okt: Kjell-Ove og Edel fortsetter arbeidet med å 

organisere som en organisasjon. 

Sak 4  Evaluering av foreldremøte med kommunepsykolog, barnevern og politi 17.11.  

  Hvordan få til foreldrenettverk på trinnene ift grensesetting, nettbruk, rus mm.  

Alf-Olav Lyngstad fra Ungdomsklubben, Fuglelia flerbrukshus deltar på FAU-møtet. 

Dårlig oppmøte på skolen temamøte 17.11.22, til tross for viktig informasjon til oss foreldre.  

Alf-Olav informere om klubben, som er et kommunalt tilbud fra 8.trinn til 18 år, åpnet på onsdager. 

Godt besøkt, kan være mellom 30-35 ungdommer, med en voksen! Har vært noen uheldige og ikke 

akseptable hendelser. Vi oppfordrer foresatte å besøke klubben. 

  

Sak 5  Busstransport for SFO onsdager:  har fått svar fra Troms fylkestrafikk. Barna har kun fri skyss de 

dagene de har ordinær skole. 

Sak 6 Inntekt 17.mai: Tilbakemelding fra klassene: saken blir jobbet videre med, taes opp neste møte. 

Sak 7 Saldo FAU-konto kr. 31.700: Til info. 

Sak 8     Gjenstående penger på klassekontoer. Forslag til vedtak: Jobber videre med dette vedtaket 
når organisering av fau er gjordt. 

Sak 9 Flytting av ballbinge: arbeidet fortsetter til våren, skolens ballbinge skal flyttes nærmere skolen. 

Sak 10 Søknad om vgs1 kan komme på juleball: 10.trinn har søkt om å kunne inviterer elever på vgs1 

på årets juleball. Fau stiller seg positiv til dette, med forbehold om at elevene sier noe om evt 

utfordringer, og hvordan de håndterer dette. 

Sak 11 Saker til neste møte :  

• Organisering av FAU og klassekontoene fortsetter 

• Møteplan vår 2023 

Neste møte er 16.januar 

 

Ref. Lisa Kongsli Toftaker 


