
Referat FAU-møte tirsdag 03.03.2020 
Tilstede: 

Tommy Solheim, Therese Jørgensen, Anna Lena Gjøsund, Agnes Gjøen, Trine 
Klemetsen, Jenny-Ann Bjørge, Evy Katrhin Skjong Bakke, Jan Roar Gidske, Silje 
Brungot, Ragnhild Honningsvåg, Synnøve Ekroll, Ann Lisbeth Nilsen, Anders 
Ytterland, Kjerstin Kjeseth 

Husk å melde dere på eller av på Spond slik listen på hvem som er tilstede 
stemmer! Denne gang var det 20 påmeldt – 14 kom 

1. Rask gjennomgang på saksliste/referat fra sist møte. 

Ingen kommentarer – godkjent saksliste/referat 

2. SFO-tilbud: Anna Lena har vært i kontakt med kommunen, og oppvekstsjef 
Hans Edvard Pilskog. Det er mye misnøye med SFO tilbudet. Kommuna vil ta 
dette videre med en undersøkelse(funnet en fra Oslo kommune SFO som skal 
benyttes) Anna Lena sendt innspill og spm til undersøkelsen. FAU ønsker å være 
med å evaluere når resultatet er klart. 

Link blir sendt ut på Transponder til de som er berørt(brukere av SFO) 

Sak videreføres. 

3. Sti mellom Daggry Barnehage og skolen:  

Anna Lena vært mye i kontakt med Ernst på Frivillighetssentralen, de skal ta 
tak i saken onsdag 4/3. Usikker på hvilken løsning de har på dette. Videreføres 
til neste møte for oppdatering. 

4. Teknologirom: Svar fra rektor og ansvarlige lærere/stab.  

Mulig teknologirommet blir flyttet pga plassmangel. Litt usikkert i forhold til 
videre utvikling i skolestruktur-saka – dersom Giske-elevene flyttes til VBS, må 
alle ledige rom benyttes. To lærere ansvarlige for prosjektet ute i permisjon.  

Videreføres – mulig det er enklere å ta opp igjen saken til høsten. FAU har 
tilbudt penger, men vi ønsker ikke å gi noe før vi vet mer om bruk/behov. 
Prosjekt litt for mye i «startgropa». 

5. Tastatur: Saken videreført fra sist møte . Diskusjon om det skal åpnes for 
6.klasse å kjøpe inn privat. SU stemte mot.    Innmelder har heller ikke hørt 
noe mer om det. Sak avsluttes.Dersom det skulle komme inn flere innspill 
åpner vi saken igjen. 

6. Kontroll av Ipad: Saken videreføres fra sist møte. 

Saken avsluttes. Det er ikke praktisk mulig å sperre for YouTube blant annet. 
Man kan kontakte Jakob Stafseth som er flåteansvarlig for iPader – men i 



mange sammenhenger blir YouTube brukt som en del av undervisning. 
Foredrag om nettvett med Øyvind Vebenstad er eventuelt et tilbud vi kan 
komme med for foreldre. 

7. 17mai og katta i sekken. Videreført fra sist møte. 

Terje har blitt forespurt om hvor eventuelt vedtak om dette finnes. Han var 
usikker, skal lete etter det. 

Giske kommune skal hente inn anbud på leirskole som er rimeligere. Når vi vet 
summen som skal dekkes, vet vi mer om hvordan katta i sekken skal bli i år. 
Usikkerhet rundt hvor mye penger som skal evt skal til FAU og 6.kl. Tidligere 
skal alle pengene ha gått uavkortet til leirskole. 

Videreføres til neste møte. 

8. Referatene til Fau. 

Nettsiden er nedlagt og vi har bestemt oss for  å legge de ut 

Ligger under https://www.giske.kommune.no/ – Valderøy Barneskule - ligger under 
FAU  

9. Elevundersøkelse: Spørsmål om hvorfor elevundersøkelsen fra Valderøy 
barneskole ikke ligger ute på skoleporten.no?             Svar fra Terje: Blei ikke 
gjennomført når den skulle. Skal gjennomføres i løpet av uke 10/11. Her er det 
rektor som ikke har fulgt opp. Det kom inn ønske om å få innsyn i hvilke 
spørsmål barna får. Videreføres til neste møte. 

10.Overgangsfeltene: Oppsummering 

Ferdige, alle 4 med skilt og lys. Gikk med overskudd, 34 000,- 

Hva skal vi bruke disse til? 

Høre med kommuna om det er mulig å bruke disse til trafikkutbedring? 
Innkjørsel til hovedinngang skolen – mulighet for å utvide slik at to biler kan 
passere hverandre. 

Det ble stemt for: Flertall.  

Ny sak kom opp: Løkevegen trafikksikring – ned mot Øysenteret 

(kanskje mulig å ta dette opp med kommuna?) 

https://www.giske.kommune.no/


Innspill om ny trafikkgruppe, om noen ønsker å sette i gang dette.  
Pressemelding: Trafikkkomitèen stiller opp for å fronte prosjektet vi har 
gjennomført, Trine vil lage en sak 

Eventuelt: 

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

Henger sammen med skolestrukturen. Dette skal på høring 9/3. 

Felles uttalelse fra FAU sendes inn til høring – berøre mest situasjonen her 
på VBS (sendt inn fredag 6/3) 

Mulig å melde inn til fylkesmannen? 

Avvik bør meldes inn til FAU - som kan tas opp i SU. 

Sak videreføres. 

OBS! Neste FAU-møte må flyttes til onsdag 1.april grunnet leder og nestleder skal 
i KFU og SU-møter mandag og tirsdag. 




