
 

 

Referat FAU-møte tirsdag 03.12.2019 
  

Tilstede: Kjerstin Kjeseth, Egil Mortensen, Ragnhild Honningsvåg, Cecilie Hemansen, Nils Henrik 

Wiik, Anders Ytterland, Lars Lervik Langås, Vivian Ervik, Evy Kathrin Skjong Bakke, Jenny-Ann 

Bjørge, Ann Lisbeth Nilsen, Lydia Blindheim, Anna-lena Gjøsund, Tommy Solheim, Silje Brungot, 

Anja Heimland Løkling 

 

Beskjed fra sekretæren: husk å melde dere på/av møtet på Spond, sånn at oppmøtelisten blir riktig. 

Bilde på Spond-profilen er også ønskelig, da det vil gjøre det lettere å vite hvem som er tilstede. 

  

  

1. Rask gjennomgang av referat fra sist møte. Saker som er avsluttet følger ikke med videre til 

dagens saksliste. 

  

2. Skolens underbudsjettering; Anna-lena og Silje informerte om KFU-møte tidligere på dagen. 

Etter dette møtet sitter leder og nestleder med et mer nyansert bilde av økonomisituasjonen. Den 

nye lærerplanen ble lagt frem, og vi står ovenfor omfattende endringer.  Anna-lena legger ut bilder 

av teksten om det på Spond. Om elever med ekstra behov: PPT legger frem et forslag, men rektor 

har mulighet til å vedta andre løsninger. FAU har hatt inntrykk av at vedtakene har kommet fra PPT, 

uten mulighet for påvirkning. Kommunen ligger langt over gjennomsnittet når det gjelder slike 

vedtak. Det er vedtatt at Giske skole ikke skal slås sammen med Valderøya. Det er satt opp en egen 

komité som skal vurdere kvaliteten på de ulike skolene, faktorer som ikke har noe med økonomi å 

gjøre. Skal opprinnelig legges frem i mai, men de er blitt bedt om å fremskynde resultatet. Når det 

gjelder å uttale seg til media om økonomien, avventer vi fordi vi mener at det er for tidlig, og at alle 

fakta ikke er på bordet. Vi er også opptatt av at det som sies skal være noe FAU kan stå for.  Anna-

lena legger ut arbeidet FAU på Godøya har lagt frem om sammenslåing. 

  

3. SFO-tilbud – hvordan jobber vi videre med denne saken? Komité og kvalitetsundersøkelse bør 

settes i gang. Det er viktig at FAU/foreldre er med når undersøkelsen skal formuleres. Lars tilbyr 

seg å lage en skisse til undersøkelse. Videreføres til neste møte. 

  

4. Trafikksituasjon - Nå må vi få i gang trafikkvakter. Forslag om å sette opp foreldrevakter 1-4 

trinn, da det er disse som hovedsakelig blir kjørt til skolen. Konkurranse: for hver gang en klasse 

stiller med foreldrevakter så får klassen en lapp i en bolle, og ved avvikling av trafikkvaktene i 

mars, så trekkes en klasse som vinner en premie. Penger til sosial aktivitet ble foreslått som premie. 

Vi viderefører saken til neste gang. Anna-lena får lov til å legge ut avstemning på Spond. 

  

5. Sak til rektor; Kasserer ønsker avklaring på om skolen skal ha pengene for katta i sekken. Kan 

ikke se at det er foretatt en slik utbetaling på tidligere, så det må vi ha svar på. Kan ikke forvente at 

FAU skal sitte på pengene, men ha låst de av til en eventuell utbetaling? Vi har over 200k på konto. 

Svar fra rektor: Det har ikke blitt utbetalt penger fra FAU til skolen de siste årene. FAU har et 

vedtak på at de støtter hver elev med 500 kroner til leirskole. Det betyr at FAU må betale 33 000 

kroner til skolen for 2018 og 32 500 kroner for 2019. 

  

6. Manglende belysning på hjørnet av skolebygg nærmest rundkjøring – veldig mørkt akkurat her, 

mulig å få opp en lampe? Dette må rektor ta videre med Eiendom i kommunen, Videreføres til neste 

møte. 

  

7. Tidligere sak om sti fra Daggry til skolen – fortsatt har det ikke skjedd en oppgradering her.  

Anna-lena tar kontakt med Ernst Valderhaug/Frivillighetssentralen.Videreføres til neste møte. 

  

8. Ipad – sak fra tidligere om Youtube på iPadene. Svar fra Terje: Skolen kan ikke stenge iPaden fra 



 

 

Youtube. Vi konkluderte med at det er vårt ansvar å passe på/sette grenser, og vi henviser videre til 

avtalen vi har signert for bruk av iPad på skolen. 

  

9. Eventuelt – Fotografering: bildene ble sendt hjem i sekken, uten at foreldre hadde bestilt dem. 

Neste år vil rektor og fotografen utarbeide bedre rutiner. Teknologirom: Presentasjonen er blitt sendt 

rundt til alle store, private aktører. Topas er den eneste bedriften som vil sponse et par trådløse VR 

briller. Anna-lena har ikke kapasitet til å ta denne videre alene. Dersom ingen andre vil ta over 

saken, blir den liggende død inntil videre. Er teknologirom noe FAU vil være med å sette i gang/ 

sponse? Videreføres til neste møte. Tastatur for 6 klasse; Det å åpne for at 6 klasse kan kjøpe Ipad 

tastatur vil skape et skille, er dette noe vi ønsker?Viderføres til neste møte. 

Anna Lena følger opp de planlagte overgangsfeltene,tar kontakt med Jon Olav Longva som er vår 

kontaktperson i dette prosjektet. Når starter arbeidet? 

 

 

 

  

  




