
Møtereferat FAU 
tirsdag 02.04.2019 kl 19.00 – 20.30 

 
 
 
Tilstede(i følge Spond): 
Evy Skjong Bakke, Lise-Mari Olsen, Cecilie Tangstad Rypdal, Synnøve Ekroll, Tommy Solheim, Christina Hessen, 
Anna Lena Gjøsund, Trine Klemetsen, Heidi Furnes, Ann Lisbeth Nilsen, Cecilie Bakke Dyb, Nils Henrik Wiik, 
Jenny-Ann Bjørge(kasserer), Silje Brungot(nestleder), Siv Berger(leder), Lydia Blindheim, Terje Austnes(rektor), 
Harry Valderhaug(ordfører) 

 
 
 
Rektors (halv)time 

       Skolens økonomi; Rektor informerer om ansettelsesstopp i kommunen – 
I denne omgang fikk han ansette 5 lærere totalt 
Overforbruk skyldes vekst(nye og eksisterende elever som krever store tiltak) 
Hva kan skolen risikere;  
Biblioteket kan måtte legges ned 
At skolen må kvitte med spes.ped. teamet 
Hjelpetjeneste som psykisk helseteam forsvinner 
Dårligere SFO-tilbud 
At elever i «gråsonen» får et dårligere tilrettelagt tilbud 
 
Harry informerer: 
Driftsbudsjettet er nå godkjent av fylkesmann, men 2 mill i minus 2018 gir et etterslep 
10 mill på oppvekst i overforbruk 2018 
Krever at skolene holder budsjettene sine 
Giske kommune ligger 5% over landsgjennomsnittet for «krevende elever» (12,5%) 
 
 
 

Informasjon fra FAU-leder: 
FAU-leder velger å trekke seg av personlige årsaker. 
Nestleder(undertegnede) stepper inn som leder ut skoleåret. Ny leder 
velges på høstens første møte. 
OBS! Neste FAU-møte legges til 30. april for å ha nok tid i forkant av 17-
mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Saker som blir videreført til neste FAU-møte: 
 

1. Oppgaver ved 17. mai arrangementet; den store dagen nærmer seg. 
Kasserer er ny kontaktperson for 17-mai komitèen, fordeling av arbeidsoppgaver i 
samarbeid med FAU skal forberedes til neste møte 
 

2. Renholdsrutiner; rektor gir et svar på spørsmålet angående renholdsrutiner på 
skolen, som ble tatt opp på forrige FAU-møte. 

3. Matrutiner; det ble på forrige FAU-møte vedtatt etter diskusjon og håndsopprekning, 
at FAU skulle komme med en uttalelse fra foreldrene til skolen vedrørende 
bekymring for matrutinene ved skolen. FAU-leder har på eget møte med rektor 
overlevert denne uttalelsen og rektor vil gi en respons til dette. 

4. Ønske om innsyn i hvordan elevrådet på skolen jobber; det har kommet inn 
forespørsel/ønske om å få vite litt mer om hvordan elevrådet på Valderøy Barneskule 
fungerer i praksis. Rektor svarer på dette. 

 
5. Seminar om nettvett; ønske om at dette blir gjentatt for alle klassetrinn 

 
6. Teknologirom; komitéen for teknologiprosjektet forteller om sitt besøk ved Giske 

skole sin læringslab, og redegjør for eventuell videre prosess i prosjektet. 
 

7. Trafikk-komitéen; kort oppsummering av hvordan komitéen jobber; fokusområder, 
fremgang, planer, osv. 
 
 
Referent: Silje Brungot 

 




