
Møtereferat 

 

FAU-møte tirsdag 05.05.2020 

Oppmøte 18:30-20:00 i Black Box 

Til stede:Karolina Tarapata, Lars Lervik Langås, Lydia Blindheim, Anna Lena Gjøsund, Kjerstin 

Kjeseth, Agnes Gjøen, Trine Klemetsen, Anja Løkling, Jenny-Ann Bjørge, Cecilie Tangstad Rypdal, 

Silje Brungot, Ragnhild Honningsvåg, Nils Henrik Wiik, Synnøve Ekroll, Stine Lock, Ann Lisbeth 

Nilsen, Anders Ytterland, Irene Kvangarsnes Flaaen 

 

Leder tar en rask gjennomgang på saksliste/referat fra sist møte   

 

1. 17.mai nært forestående. Det ble fremmet av komiteen at sponsorinntektene som IL Valder 

får inn til programbladet i år skal gå uavkortet til de og ikke deles 50/50 med FAU som 

tidligere. 500 solgte kaker. Det jobbes med en Kahoot med solide premier. Det ble foreslått å 

sponse en produksjon av en film til 17.mai, med innslag fra diverse kor, tryllekunster osv. 

Summen er 12 500 kr. Enstemmig nedstemt. Vi understreker at vi syns tiltaket er bra, men at 

finansieringen ikke er vårt ansvar og heller ikke noe vi kan bruke penger på. 

2. SFO-tilbud: Anna Lena oppdaterer på fremgang med undersøkelse. Flere nye saker på 

misnøyen kommet inn. Sak videreført fra forrige møte. Tilleggsspørsmål: Hvordan jobber 

SFO med tanke på å frigjøre plasser til de som er helt avhengige av dette? Rektor har gitt 

uttrykk for at det blir en utfordring å opprettholde tilbud slik det er nå med smitteverntiltak. 

Det har kommet tilbakemeldinger på at informasjonen har vært forvirrende ift corona-

situasjonen. Det er behov for tydeligere informasjon, rektor skal sørge for det. 

3. Sti mellom Daggry Barnehage og skolen: Ingen fremgang. Videreføres. 

4. Leirskole – svar fra rektor ang støtte? Hva koster det og hvor stor prosent av dette er 

betaling fra foreldre?  Ca 3000 kr per elev. Ca 1300 dekkes av kommunen, 500 fra FAU, 

resten fra kantine og skole. 

5. Elevundersøkelse: Rektor delte ut et utdrag. Det legges ut på nettsiden. 

6. Overskudd fra etablering av overgangsfelt. 34 000 kr. Forslag: gjøre innkjørselen inn til 

skolen bred nok til møtende biler. Kommunen har ikke tilbakebetalt det vi har lagt ut, på 

tross av purringer. 

7. Personalsituasjonen er prekær. Barn med behov for oppfølging får ikke det. Mangler lærere. 

Mulig å melde inn til fylkesmannen? Avvik bør meldes inn til FAU - som kan tas opp i SU. 

Flere uttrykte misnøye over undervisingen under hjemmeskole (for mye arbeid) og etterpå 

(for lite/for tunge turer). 

8. Det stilles spørsmål om måten rektor håndterte intervju i Øyblikk. Rektor har lagt seg flat og 

beklaget. Sak videreføres. 

9. Folkebiblioteket er foreslått flyttet til VBS. Sak videreføres. 

 

 

Teknologirom: Denne saken videreføres til høsten. 

Foredrag om nettvett: videreføres til høsten. 

  


