
Referat FAU-møte 27.november 
 

Tilstede  
Henning (7.), Lisa (1.), Kent Rune (7.), Kjetil (6.), Eli Oda (6.), Åshild (4.), 

Dan Håkon (rektor) , Guro (3.), , Tone (2.), Beate(4.), Hanne (2.) 

Fraværende  

Frank (3.), Randi Beate (5.), Camilla (5.), Inga(1.) 

Neste møte: 29. Januar 2020 kl. 19.00 
 

Sak 2/19 Høring felles kommunal plan for SFO.  
Alle fikk denne tilsendt av Dan-Håkon den 28.10.19, alle må sette seg inn i denne planen. Dersom 

noen ikke har fått den/finner den igjen, ta kontakt så kan jeg videresende. Svarfrist 15.12. 

 

- Spørsmål til SFO : Hvor mye er de ute i sfo tida?  

- Tilbakemelding fra flere foreldre at ungene er mye inne. Ønske om å få dem mere ut.  

- Bedre kommunikasjonen mellom sfo og barnehage. Slik at de som skal begynne på skolen 

vet hvilket tilbud de har.  

- Måltid:  hva serveres til mat?  

- Stilles spørsmål i forhold til påvirkningsmuligheten til ungene til aktiviteter de kan velge 

- Ett ønske om hammer og spiker . (Meir gutteretta aktivitetar)  

- Invitere inn leder på SFO til FAU møte 

- Hvor mange voksne er det på sfo pr dags dato? Antall unger ?  

- Har de med spesielle behov med seg assistent over i sfo ? 

-  

 

Sak 6/19 Oppsummering fra dugnaden  

Brev er sendt til kommunen, i forhold til hva som mangler ute.  

Venter på svar.   

 

Sak 7/19 Juletrefest.  
Legge ut en påminnelse i 4. og 7.klasse på at ALLE må sjekke arbeidslista.  

Lisa kontakter Sylvia og Tormod i forhold til hvordan de vil organisere underholdninga, siden den nye 

scena ikke har kommet.  

 



Sak 9/19 Nettverkstreff.  
Informasjon leder FAU har fått fra HSA-gruppa. Oppfølging av punkter rundt økonomi fra forrige 

møte. 

-FAU fikk ikke nettverksmidler i fjor, Dan Håkon sier det ikke har kommet inn noe. Eli Oda passer på 

at disse pengene kommer inn på konto i år. 

-Snakke med Bent Bredeveien om han vil komme på FAU møte å legge frem planende har.  Beate tar 

kontakt. 

 

Sak 13/19 Levekårsutvalgets spørsmål til barnehager og skoler.  
Hvilke tre punkter er vellykka og hvilke tre punkter som trenger forbedring? Svarfrist 20.01. 

Tre vellykket:  

— Uteområdet på skolen er veldig bra, takket være stor dugnadsinnsats fra frivillige og  FAU. 

Og spesielt vinterstid pga av mange bakker og hauger. Det er nå viktig at kommunen tar sitt 

ansvar i henhold til brev som er sendt.  

— IPad:  innlevering av lekser og lesetrening i språkfag er supert. Positivt med at lærerne får 

gitt raske tilbakemeldinger, og får hørt alle i språkfagene. Lett å få oversikt for oss foreldre 

også. 

— Opplever at lærerne er lett tilgjengelig. 

Tre til forbedring: 

- Ipad: Skriveoppgaver med finger gir ikke god skrivetrening.  Tips: regne matteoppgåver i 

kladdeboka, ta bilde og laste opp.  

- Kutt i lærer og assistent stillinger , går utover både elever og lærere. Det gjør det vanskelig å 

opprettholde godt læringsmiljø og tærer voldsomt på lærerne. I klasser med store sosiale 

problemer, vil kutt i lærertettheten få store følger for det sosiale miljøet, som videre 

påvirker læringsmiljøet.  

- Dofasiliteter både på skolen og sfo: Mange elever syns doene er ekle, og går minst mulig på 

do.  

 

Eventuelt 
- Hvorfor kan ikke bussen snu ved Sus i stedet for ved Rotås . Veldig trafikkfarlig veg å gå etter 

vegen opp mot Kvitfjell. Dette bør tas med Gry Aanna.  

FAU kan sende inn enn hendvendelse til kommunen om dette.  

Hanne sender inn en henvendelse til Gry om dette.  

 

- Den høie bro : Tone snakker med Kristin Teigen om status. 

- Sende en blomst til puben som takk for velvilllighet i forhold til disko 17.mai og 

sommeravslutninga. Dette fikser Beate, ca 300kr, skrive ett kort med noen fine ord.   

-  Støtte til ipad: Dan Håkon tar dette opp.   

- Foreldrepålogging : Dette skal tas opp i dgr-gruppa.  


