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Referat møte i FAU 27.04.21 

 

Til stede: Kjetil, Ellen, Kaja, Stine, Lise, Ronny, Robin. 

 

1. Sosiale arrangementer på skolen, FAU leder har hatt møte med elevrådet hvor begge har sendt 

brev til beredskapsgruppen ift hvilke arrangement som kan avholdes.  

a. Halldag inntil 50 personer kan avholdes – vedtatt av FAU.  

b. Skolekino –inntil 100 personer innendørs avholdes – vedtatt av FAU. (Knut Blengsli kan 

muligens bidra, Kjetil sjekker med Knut angående aktuelle filmer) 

c. Innendørs skolekonsert inntil 100 personer kan avholdes – vedtatt av FAU. 

d. Vårball avklares av beredskapsgruppen, forespørsel sendt 27.04.21 til 

beredskapsgruppen. 

e. FAU / elevråd – sosialt arrangement. FAU arrangerer sammen med elever på Furunåla. 

2. Trygg skolevei 

a. FAU leder har sagt fra om hva hun mener angående skoleveien til kommunestyret og KD, 

brev er oversendt til kommunen. Tilbakemeldinger fra de ulike politiske partier er 

positive for utbedring av skoleveien. Tas videre i SU møtet angående parole ved 

kommunestyremøtet 20.05.21.  

b. Saken tas opp i kommunestyret 20.05 angående trygg skolevei.  

3. SPLEIS aksjon.  

a. Ønske fra elevrådet om «blekksprut» lekeapparat. SU midler, 12.000 er tilgjengelig for 

bruk. FAU – Sparebank1 – Caroline Meyer, Egga utvikling kan bidra?  

b. Odd Fellow, Saniteten, Lions, andre organisasjoner som kan bidra? Søknad sendes. 

4. Se punkt 1 
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5. Økning av barn med psykiske utfordringer, diagnoser, sakkyndige vurderinger etc. Dra i gang 

arrangementer, være synlige i nærmiljøet. Eskalering av utfordringer som omhandler elever i 

lokalmiljøet. Klasseaktiviteter, sosiale arrangement avtales direkte med kontaktlærer. Viktig at 

det kommer på plass sosiale arrangementer for ungdommene som har forebyggende effekt. 

6. Bruk av skolen etter skoletid. Foreldrepatruljer? Oppfordre foreldre til å vise seg i skolegården. 

Skole/hjem samarbeid prioriteres av skolen ved skolestart høsten -21, oppfordre til å være synlig 

i skolegården, hva med overvåkningskamera i skolegården? Sjekkes med Tor Vidar Berg på 

kommunen. Rektor og inspektør samtaler med de respektive klassene angående bruk av 

skolegården på fritiden. 

7. Redusert foreldrebetaling SFO. Det er nå etablert rutine for dette på kommunen, foreldre har 

fått refundert betaling.  Får konsekvenser for skolens budsjett ift reduserte inntekter, må 

budsjettreguleres og sikres at skolen får overført midler fra kommunen som kommer i rammen.  

8. Eventuelt. Koronamidler, ingenting så langt overført til skolen. Kommunen har mottatt midler for 

sårbare barn og unge, ca 50.000 kr som kan brukes til arrangementer etc. Sommerskole må søkes 

på til neste år – FAU følger opp dette. SU – tar saken videre i forhold til arrangement angående 

trygg skolevei. Skolen tar ansvar for punkt 1 underpunkt a og b i forhold til arrangementer i 

skoleregi.  

 

Referent  

Kjetil Moelv 

  


