
Møtereferat 
FAU-møte 

05.11.2019 kl.19.00-20.30 
  
Tilstede: Anna Vashchuk, Karolina Tarapata, Kjerstin Kjeseth, Anders Ytterland, Vivian Ervik, Lisa 
Bremnes, Lars Lervik Langås, Egil Mortensen, Nils Henrik Wiik, Annalena Gjøsund, Cecilie Tangstad 
Rypdal, Ann Lisbeth Nilsen, Jenny-Ann Bjørge, Silje Brungot, Lydia Blindheim, Anja Heimland 
Løkling. 
 

1. Gjennomgang av saksliste fra sist møte. Saker uten konklusjon blir videreført for å 
tydeliggjøre saksgangene. 

 
2. Rektors halvtime. La fram budsjett for 2020 fra administrasjonen, som ikke er vedtatt. 

Forslag til tiltak: steng Giske skole, elever og lærere kommer hit, 82+5. 2-4,2 mill innsparing 
fra neste høst. 350 000 reduksjon av spes.ped. Svømming blir lagt ned/omstrukturert. Kutt 
200% lærer, 100% assistent – hvis dette skjer, er det et lovbrudd. Det er i så fall 
kommunestyrets avgjørelse. Kurs og reise kuttes(for foreldre/foresatte og familier) 50 000 
kr. Nedlegging av MOT. Dette er et utvalg av foreslåtte tiltak, det er flere på ei lang liste, 
som vil ramme skolen verre enn disse. Tiltak ved de andre skolene ble også presentert.  
Se også punkt 7. 

 
3. Tastatur til iPader – hva skjer med dette? Ikke nok til alle. Vi kan ikke dele ut så mange hvert 

eneste år, for at de så blir ødelagt. 7.trinn blir tilbudt tastatur, med erstatningsansvar. De 
kan velge mellom dette, kjøpe privat eller la vær å ha det. Det vil komme et skriv; alle 
skader vil bli behandlet individuelt. Prisen er er opp til 5000 kroner, de er ikke forsikret. De 
får tastaturene i løpet av de neste to ukene. 6.trinn får ikke på grunn av den økonomiske 
situasjonen. Konklusjon;dette er inntil videre forbeholdt 7.trinn. 

 
4. SFO-tilbud. Barn blir nå registrert mellom kl. 08 og 08:30. Det er fortsatt behov for 

forbedring, og ikke alt har med økonomi å gjøre. Det er enighet om å opprette en SFO-
komité, med foreldre som har barn der. Det blir laget en brukerundersøkelse. 
Ønsker å høre fra foreldre som vil sitte i komitè. SFO-saken blir videreført. 

 
5. Trafikkomitèen redegjør kort for bruk av tildelte midler fra samf.dep. De graver ved Spar og 

i Simakrysset i forbindelse med forbedringen. Punktet videreføres til neste møte – løpende 
informasjon om progresjon på prosjektet. 

 
6. Høstfest/inkluderende Halloween. Arrangement er ferdig, oppsummering og total kostnad. 

Enstemming vedtatt at vi sponser videre. Summene er ikke helt klare, men det blir mindre 
enn i fjor. Jenny-Ann må ha alle kvitteringer. Konklusjon er; et vellykket arrangement som vi 
gjerne vil ha som et fast alternativ på Halloween. 

 
7. Skolens underbudsjettering – Er det noen som har forslag til hvordan dette kan jobbes opp 

og fram? Dette berører VÅRE barn, i veldig stor grad.  Vi diskuterte bruk av media. 
Svømmingen er en sak som kan starte debatten. Utover det vil vi vente på utspill fra de 
andre skolene. Saken blir videreført. 

 

 

 



 

 

 

8. Minecraft på skole-iPader. 4-7 trinn har fått Minecraft på sine iPader. De får spille på skolen 
og hjemme. Hvordan vil de forsvare dette pedagogisk, og har det vært tenkt på hvordan 
dette påvirker på hjemmebane? Fra rektor: spillet har mange muligheter i ulike fag. Måling, 
regning ++. Det er et pedagogisk verktøy, og skal ikke brukes som spill. Foreldrenes rolle 
som grensesetter blir viktig. Elever som strever blir motiverte av dette verktøyet. Det er 
viktig at foreldrene blir informert, og det er det ikke alle som opplever at er blitt gjort.  
Konklusjon på Minecraft; dårlig informasjon til foreldre, men det er et godt verktøy på 
skolen. Ikke noe som blir tatt videre. 
Underpunkt – sak fra tidligere om Youtube på iPadene, konklusjon på dette? Youtube 
inneholder så mye verdifull informasjon som kan brukes til læring. 
Her skal det følges opp litt mer ift hvordan man kan legge inn sperre på bruk utenom 
skoletid. 

 
9. Eventuelt: Trafikksituasjon: snø og mørke. Fungerte vaktsystemet vi hadde i fjor? Flere 

forslag: konkurranse for å få flere til å gå, vaktlister kun i de mørke månedene, fokusuker. 
Punktet videreføres. 
 
 
Mvh FAU-leder 


