
Møtereferat FAU 

  

tirsdag 04.02.2020 kl. 19.00 – 20.30 
 

Tilstede: Nils Henrik Wiik, Egil Mortensen, Agnes Gjøen, Lisa Bremnes, Kjerstin Kjeseth, Lars 

Lervik Langås, Ragnhild Honningsvåg, Tommy Solheim, Ann Lisbeth Nilsen, Anders Ytterland, 

Evy Kathrin Skjong Bakke, Stine Lock, Anna-Lena Gjøsund, Jenny-Ann Bjørge, Lydia Blindheim, 

Silje Brungot, Anja Heimland Løkling 

  

  

1. Leder tar en rask gjennomgang av saksliste/referat fra sist møte. Godkjent. 

  

2. Skolens underbudsjettering; Saken om svømmeundervisning ble overført til dette møtet. Så lenge 

de får det innen lovpålagt tid, er det innenfor hva vi kan akseptere. FAU-leder følger opp dette til 

høsten. 

  

3. SFO-tilbud – Lars har begynt på en skisse til en foreldreundersøkelse. Cecilie Hermansen vil 

sende den videre til Ingrid, nestleder i SFO. Vi venter på svar fra henne. Anna-Lena og Lars vil 

samle inn informasjon om andre tilbud. Vi kan lete etter undersøkelser fra andre skoler. Dette bør 

skje hvert år.  Vi venter på svar.  Det er alt for mye misnøye over all for lang tid til at vi kan la det 

ligge. 

  

4. Trafikksituasjon – Vakter er på plass, og nye overgangsfelt, belyste og med merking er kommet 

opp. Overgangsfelt/belysning Malnavegen – venter fortsatt på tilbakemelding. Videreføres til neste 

møte. 

  

5. Manglende belysning på hjørnet av skolebygg nærmest rundkjøring – står som byggesak, og det 

vil komme en løsning, men det er foreløpig uten dato. 

  

6. Sti imellom Daggry barnehage og skolen Anna-Lena har kontaktet Ernst Valderhaug på 

Frivillighetssentralen har sagt ja til å fikse det, FAU-leder følger opp.   

  

7. Teknologirom - I mangel på sponsorer så har dette stoppet opp. Vil FAU sponse innkjøp av 

eksempel VR-briller? Avstemning på om dette er noe FAU vil hjelpe i gang, med et bidrag på 40 

000. Dette ble det flertall for. Skisse legges ut på Spond. Vi gjør dette for å skape blest om saken, 

for å få mer spons. Før vi deler ut midler må vi vite at det er noen fra staben som har konkrete 

planer om bruk. 

  

8. Tastatur. SU konkluderte med at vi ikke skal åpne for at private skal kjøpe, da det vil skape 

forskjeller. Rektor viser til konklusjonen fra SU. Videreføres en gang til. 

  

9. Kontroll av iPad -  er meldt inn på nytt da det har kommet ut ei sak om skjerming av barna mot 

porno på nett. Fra rektor: dette er en kommunalsak, så skolen kan ikke foreta seg noe. Dette må tas 

høyere opp, men det er veldig vanskelig å filtrere alt. Dette er et foreldreansvar, og det har vi signert 

på. Det kan hjelpe å gi ut god informasjon om hvordan dette fungerer og hvilke begrensninger som 

gjelder. Informasjonen bør gå bredt ut i flere kanaler. Vi vedtok å invitere Øyvind Vebenstad til å 

holde foredrag om nettsikkerhet, og inkludere denne informasjonen også her. Forslag: vi finner en 

som kan kurse foreldre i sikring av nett.  Videreføres til neste møte. 

  

10. Skaterampa i skoleplana – sak meldt inn på nytt. Økonomisituasjonen stopper prosessen. Det er 

forskjellige meninger om hvor stort problemet med denne er. Sfo-personalet skal diskutere dette. 

Saken avsluttes. Dersom SFO melder tilbake til oss om dette, kommer saken opp på nytt. 



  

11. 17. mai/katta i sekken – hvorfor 500 kr til leirskole. Dette er et gammel vedtak. Det er behov for 

å vurdere dette på nytt. Leirskole er lovpålagt, og det er ikke blant kuttene som er presentert. Er 

dette penger skolen bør klare seg uten? FAU-leder henter informasjon fra rektor. Videreføres. 

  

12. Kantinesalget på fredager for 6.klasse. Overskuddet går til leirskolen. 

  

13. Nettsida til VBS. FAU er fortsatt nede. Domenet var utløpt. Alle formaliteter måtte startes på 

nytt. Det tar av en eller annen grunn veldig lang tid. I mellomtiden kan alle legge ut referatene på 

klassenes Facebook-sider. 

   

14. KFU – kommunalt foreldreutvalg. FAU-leder legger ut rapport fra møter herfra. 

Skolesammenslåingsdebatten preger disse møtene, og det er sterke meninger. FAU-leder 

etterlyser mer samlende og positiv dialog., og oppfordrer alle til å snakke positivt om ev 

eventuell sammenslåing, da hun vurderer det som svært sannsynlig at det vil skje. 

 

15. Innskriving av første klasser på én ukes varsel. Dette er for kort varsel. En måned ble 

foreslått. 




