
Referat FAU-møte 17.02.20 

Til stede: 1.: Inga og Lisa, 2.: Tone og Hanne (meldt forfall), 3. Frank (ikke møtt) og Guro, 4. Åshild og 

Beate, 5. Camilla (meldt forfall) og Randi Beate (ikke møtt), 6. Eli Oda og Kjetil (ikke møtt), 7. Henning 

og Kent Rune, Dan Håkon (rektor). 

 

7/20 skolefotografering - oppdatering 

Dan Håkon har sjekket pris med lokal fotograf. Prisene vil bli omtrent som tidligere. Vi går for bruk av 
lokal fotograf.   

 

9/20 Kommunalt foreldreutvalg- KFU Spørsmål fra Gro. 

Vi må sikre at de som blir valgt inn i KFU skal sitte 2 år i FAU, da man i KFU blir valgt for 2 år. Det har 

vært labert oppmøte på de siste møtene. Det må tas en diskusjon på hva vi ønsker videre. Hva er 

hensikten med KFU? På følgende spørsmål sendt til alle FAU mener vi:   

Tenker dere at KFU er et hensiktsmessig forum for elever i grunnskolen? Ja 

I tilfelle ja, hvordan få det til å fungere etter hensikten? Viktig at det blir gitt informasjon om hva KFU 

er, hvilke saker som kan tas opp, det bør være pliktig oppmøte på møtene, og det bør velges vara.  

KFU kan brukes til å diskutere f.eks. nettverkstreff - tema og organisering.  

 

9/19 Nettverkstreff- rullering av planleggingsgrupper 

De som sitter i FAU sørger for at gruppene som rullerer, når det har gått en runde. Nettverkstreff må 

være obligatorisk sak i FAU ved oppstart hvert skoleår.  

 

6/20 Henvendelse om trafikkfarlig veg ved Rotås 

Søknad er sendt fylkeskommunen.   

 

10/20 Aktiviteter og utflukter for elevene 

Skolen vil legge en plan som sikrer at noen aktiviteter og utflukter ligger fast på trinn, men at det skal 
være mulig å ta initiativ til å gjøre ting utenom dette.   

 

Eventuelt 

Onsdag 19.02. er det innskriving av høstens 1.klassinger, det begynner 18 elever.  

Showbie - foreldrene får egen kode for innlogging, her blir ukeplan tilgjengelig. 

Oppmøte FAU møter: hva gjør vi med de som ikke møter? Det går utover klassene de representerer.  

Neste møte: tirsdag 31.mars kl.19.00. Husk på inviterer SFO leder.                

Ref. Beate 


