
FAU-møtereferat 02.06.2020 

Tilstede i følge Spond: Bjarte Tomren, Synnøve Ekroll, Erlend N. Sæther, Cecilie Hermansen, 

Nils Henrik, Wiik, Trine Klemetsen, Egil Mortensen, Tommy Solheim, Jenny-Ann Bjørge, Evy 

K. S. Bakke, Agnes Gjøen, Anders Ytterland, Anna-Lena Gjøsund, Silje Brungot, Lydia 

Blindheim, Anja Heimland Løkling 

 

1.Trekking av neste års 17.mai-komité. 

Vi trekker tall og måler opp mot klasselister etter trekningen. 

5A: 3, 5, 6, 4, 7, (10) (21). 5B: 22, 19, 17, 14, 12, (5), (13). 5C: 17, 4, 3, 16, 20, (18), (1) 

2.Kort oppsummert årets digitale 17.mai-feiring og eventuelt overskudd. Alt er ikke regnet ut, 

fakturaer mangler. Foreløpig overskudd 40 512. 

3.Teknologirom. Hvor mye har blitt samlet inn til nå? Spons fra Optimar på 5 000, pluss 

bidrag fra 17.mai-komité. Saken overføres til neste skoleår. 

4.SFO-brukerundersøkelse. Beskjed fra skoleleder Hans Pilskog: Dette vil bli gjennomført fra 

neste år. Forsinket på grunn av Covid-19. 

5.Sti imellom Daggry Barnehage og skolen. Prosjektet er overført til Frivillighetssentralen. 

Sak videreføres til første møte etter skolestart. 

6.Overskuddet fra trafikksikringsmidler. Hva sier kommunen om pengene som er igjen? Vi 

må betale det tilbake dersom vi ikke bruker det, skal vi beholde dem må vi søke om 

utsettelse. Vårt ønske var å gjøre innkjørselen til skolen bredere, dette koster dessverre mer 

enn vi har. Trafikkomiteen vil betale tilbake pengene, fordi det blir for mye jobb for å få det 

brukt. 

7.Tillitsbrudd vedrørende artikkel i Øyblikk.  Brev er skrevet, men ikke sendt. Kreves 

ytterligere drøfting, også vedrørende hvordan vi informerer rektor. Vi jobber videre med 

formuleringen, og tar sikte på sende ut brevet i løpet av uka. 

8.Folkebiblioteket. Vi har vært i avisen og sendt åpent brev til rådmannen. Saken skal opp i 

formannskapet 8.juni og kommunestyret 18.juni. Anja henter mer informasjon. 

9.Melde inn avvik til Fylkesmannen. Det bes om at alle som har avvik å melde inn sender 

disse på mail til FAU-leder slik vi får flest mulige klager samlet når vi sender inn dette. 

Synnøve har begynt å kladde på en generell klage/bekymringsmelding til fylkesmann, Anna-

Lena legger det ut som innlegg på Spond. Vi kan ikke levere en klage uten å ha noe konkret, 

men vi kan levere en bekymringsmelding. 

9.Eventuelt. 

Store klasser fra 5.klasse neste år. Dette nevnes i artikkelen i Øy-Blikk., og det har begynt å 

gå rykter. Det foreløpige svaret fra rektor, muntlig, er at det ikke kommer til å skje med hele 

klasser, men muligens i enkelte fag. Anna-Lena vil etterlyse mer konkrete svar.  Dette kan 

inkluderes i bekymringsmeldingen i punkt 9, som må sendes til politikerne. 

Forslag: kjøpe det digitale foredraget til Mats G om psykisk helse. Kan fungere i de eldste 

klassene. 

Nye representanter må velges før sommeren, med unntak av 1.klasse. Dette kan gjøres via 

Facebook/Spond. 



Evaluering av skolen bør tilpasses, sånn at hjemmeundervisnings- og den begrensede 

perioden blir med i undersøkelsen. 

 

 

 

 


