
Møtereferat FAU 

tirsdag 03.09.2019 

Kl. 19.00-20.30 
  

Tilstede i følge Spond: Jan Roar Gidske, Cecilie Bakke Dyb, Elisabeth Honningsvåg, Christina 

Hessen, Therese Zahl Remøy, Lars Lervik Langås, Olve Godø Sæther, Nils Henrik Wiik, Trine 

Klemetsen, Evy Kathrin Skjong Bakke, Synnøve Ekroll, Lydia Blindheim, Jenny-Ann Bjørge, 

Annalena Gjøsund, Ann Lisbeth Nilsen, Silje Brungot,  Anja H. Løkling, Malin Dyb Giil 

  

  

  

1. Økning av elever med vedtak. Se notat fra rektor. Flere kutt enn det er gjort til nå, vil bety 

lovbrudd. Spørsmål til videre oppfølging: Hvorfor følger ikke pengene elevene? Hva gjør en 

når en må forholde seg til et urealistisk budsjett? Hvordan skal vi forholde oss til at loven 

potensielt brytes? Leder. Anm; I en allerede presset stabssituasjon, hvor mye slitasje kan 

lærere tåle før det blir sykemeldinger – mer press – mer slitasje – lærernormen brytes 

Her kan FAU potensielt bidra for å få dette kjent. Malin tar dette videre til FAU ved VUS. 

Ved å involvere FAU fra alle skolene i kommunen kan vi skape mer blæst om saken 

 

2. Gjennomgang av referat fra siste FAU-møte 28.05.2019. Vi hoppet over dette for å prioritere 

andre saker. Referat ligger tilgjengelig for alle på Spond og vbsfau.no. 

 

3. Valg av ny FAU-leder. Foreløpig er det én kandidat, Annalena Gjøsund. Valget blir tatt på 

neste møte. Det er flere som skal kontaktes. 

 

4. Seminar om nettvett med Øyvind Vebenstad. Det ble foreslått å vente til etter jul, for å 

fordele aktiviteter utover.  

 

5. Informasjon fra trafikk-komitèen rundt fremgang med sikker skolevei. Annalena Gjøsund 

informerte om tiltakene som er satt i gang. Pengene vi fikk innvilget går til fire nye gangfelt 

på kommunal vei. Første møte er 17.09 kl 20 for de som kan være interessert i å være med. 

 

6. Eventuelt 

 Blokkering av Youtube på skole-iPad. Det er per i dag foreldrene sitt ansvar at barna ikke 

 benytter iPad til annet enn skoleretta oppgaver. Innspill: det trengs en uttalelse fra en 

 lærer om hvor viktig Youtube er for undervisingen. Forslag: finne et felles sperreverktøy. 

 Vi tar det videre til lærerne. 

 

 Skolebibliotekene i fare: Kommuneledelsen har foreslått å legge ned skolebibliotekene på 

 Valderøya, på sikt alle i kommunen for å spare penger. Problematisk fordi personalet på 

 folkebiblioteket ikke kjenner til læreplan, elever, individuelle behov mm. De har hverken tid 

 eller ressurser til å skaffe seg kompetansen som trengs. Loven om skolebibliotekene sier at 

 alle skoler skal ha det tilknyttet, og at de skal følge en viss standard. Skolebibliotek er 

 undervisning. Folkebiblioteket er lovpålagt en annen rolle. Vi stiller spørsmål til om dette 

 virkelig er en god økonomisk avgjørelse, og mener dette vil ødelegge begge tilbudene. Det 

 ble vedtatt å gjøre det vi kan for å redde skolebibliotekene. Trine Klemetsen og Anja H. 

 Løkling tar saken videre. 
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