
FAU-møte tirsdag 01.10.2019 kl 19.00-20.30 Referat 

Tilstede i følge Spond: Anna Vashchuk, Therese Jørgensen, Trine Klemetsen, Egil Mortensen, Evy 

Kathrin Skjong Bakke, Stine Lock, Vivian Ervik, Nils Henrik Wiik, Karolina Tarapata, Synnøve Ekroll, 

Jenny-Ann Bjørge, Ann Lisbeth Nilsen, Lars Lervik Langås, Kjerstin Kjeseth, Tommy Solheim, Anna 

Lena Gjøsund, Silje Brungot, Anja Heimland Løkling  

1. Valg av ny FAU-leder. Det er fortsatt bare én kandidat. Annalena Gjøsund ble valgt som 

ny leder. Nytt styre er fra og med 01.10 2019: 

        Leder:Anna Lena Gjøsund 

        Nestleder: Silje Brungot 

        Kasserer: Jenny-Ann Valderhaug 

        Sekretær: Anja Løkling 

 

2. Rektors halvtime. Ny fotografering ble avtalt etter høstferien, men fotografen har i 

etterkant sagt opp. Nytt tilbud er kommet inn, rektor og Annalena skal vurdere det.  

 

3. Innmeldt sak angående skaterampa ved VBS. Naboer, rektor og SFO ønsker å fjerne 

denne. Det er et økonomisk og byråkratisk spørsmål som hindrer fremgang i denne 

saken. Det er pt ingen fremgang i saken. Det må søkes om å flytte den. Vi prøvde å få det 

gjort på dugnad, men da må de som utfører jobben stille med sikkerhetsgarantier. Spleis 

ble foreslått. Kommunen gjør det hvis andre betaler.  

 

4. Innmeldt sak angående SFO-tilbud. Foreldre er bekymret for SFO-tilbudet. Man betaler 

dyrt for noe som i praksis er oppbevaring, og dette blir etter all sannsynlighet dårligere 

pga mye press på ansatte. Dette handler om trygghet og aktiviter. Foreldre opplever at 

de ansatte har dårlig oversikt over hvor barna er. Det er også kommet reaksjoner på 

informasjonen på foreldremøtet. SFO er enormt presset på ressurser, og har i år mange 

barn på tiltak. Assistentene må rullere mer enn før. Rektor begrunner noe av situasjonen 

med dette. Tilleggspørsmål: Hvorfor blir ikke barna registrert inn på SFO etter kl 08? 

Hvem har ansvar for barna mellom 08 og 08:30? SFO tar dem i mot, men logger dem 

ikke inn i systemet. Dette begrunnes med at det er vanskelig å få oversikt. Vi må 

fortsette å diskutere denne saken i FAU. Etter at rektor og SFO-representanten forlot 

møtet, diskuterte vi videre. Vi opplever at det er et utrygt tilbud; mangel på struktur, 

rutiner og praktisk organisasjon, og at dette ikke bare kan begrunnes med økonomi – 

men med dårlig planlegging. Økonomisituasjonen farger mange av diskusjonene vi har, 

og dette sier noe om hvor omfattende problemet er.  

 

5. Innmeldt sak angående hjelmbruk i skoletida – hvorfor er det ikke noe krav at barna 

bruker hjelm når de sykler på skoleplassen? Det oppfordres alle til å bruke hjelm til og 

fra skolen samt på sykkelturer i skolens regi. Svar fra rektor: Lånehjelm er ikke ønskelig 

pga lus. Det er ikke trafikk. Syklene er lave. Fallpotensialet er lite. Dette er årsakene til at 

ungene ikke bruker hjelm på disse syklene. Konklusjon uklar. 

 

6. Trafikkomitèen redegjør for første møtet, veien videre Hva går tildelte midler til, hvilke 

prosjekter jobber vi med for å bedre tryggheten på våre barns skolevei. Vi hoppet over 

dette punktet.  

 



7. Høstfest/Inkluderende Halloween. Denne festen har vært arrangert to ganger tidligere 

og er et veldig kjekt arrangement for alle barn, også de som ikke av ulike årsaker feirer 

Halloween med tradisjonell «trick or treat» Er det noen som ønsker å ta over 

stafettpinnen for arrangering av dette? Viktig å videreføre den inkluderende profilen. 

Alle representanter fra 1-4 må skrive utlysning på klassesiden sin. Annalena formulerer 

teksten, og legger ut på Spond. Alle representanter fra 1- 4.trinn deler det videre med 

sine klasser.  

 

8. Skolens underbudsjettering – her må FAU på alle skolene i kommunen stå samlet og 

prøve å få saken opp og frem i lyset. Malin og Olve har forfattet et leserbrev som VBS og 

VUS står bak. Økonomien i skolen er allerede dårlig og rådmannen ønsker å kutte mer 

for å få Giske kommune ut av Robek-lista. FAU oppfatter at dette blir brukt som en 

begrunnelse på alt som ikke fungerer. Konkrete forlag som ble tatt opp: informere så 

mange så mulig om situasjonen, skaffe flest mulig detaljer, kontakte media. 

 

Referent: Anja Løkling 


