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Referat FAU møte 04.10.21 

 

 

Tilstede: Sari Budahl, Kaja Jensberg, Kjetil Moelv, Kine Pedersen, Klara Sommerseth, Line 

Iversen, Arvid Nilsen, Ronny Gjerde, Tonje Moelv.  

 

Frafall: Bodil Andreassen, Cindy Malnes, Ketil Nilsen, Silje Martinsen, Tina Karlsen. 

 

 

Saksliste: 

 

1. Konstituering av FAU. Sari Budahl valgt som leder av FAU og Kine Pedersen valgt som 

vara. Kjetil Moelv kasserer.  

2. Budsjett 2021 orientering. Grunnskolen i balanse, drifter etter budsjett. Høyere forbruk 

enn antatt på IKT og datalisenser. SFO og kulturskolen har noe overforbruk, dette skyldes 

reduserte inntekter i foreldrebetaling. Skoleskyss for elever fra Vestbygd/Kåringen har 

overforbruk noe som skyldes at midler ikke er regulert inn fra kommunen.  

3. IKT prosjekt 1 – 4 trinn. Lærere, fagarbeidere og assistenter har fått opplæring fra 

Eplehuset i bruk av iPad med tilhørende pedagogisk programvare ihht fagfornyelsen. 

Elever har fått samme opplæring og læremidlene er tatt i bruk i klassene. Prosjektet har 

vært en suksess.  

4. Digitale læremidler. Alle elever har tilgang på digitale læremidler. Skolen kjøpt inn 

lisenser på Gyldendal skolestudio. Vi ser en overgang fra trykte læremidler til digitale. 

5. Kontrakt iPad/PC. Rektorer og Skolefaglig rådgiver utformer nytt utkast til 

trivselsreglement med innlemming av kontrakt iPad/PC. Utkastet gjennomgås av FAU og 

SU før det sendes til kommunestyret for godkjenning. 

6. Trygg skolevei. Trygg trafikk har stilt krav til kommunen og utbedring av skoleveien. 

Kommunen har søkt om midler, status på dette per nå er ukjent. Henvendelser er sendt til 

kommunen fra FAU uten at vi har fått tilbakemelding. Saken tas videre i SU kommende 

møte, det vurderes involvering av media for å fremme saken. Ønskelig med ny 

trygghetsvandring sammen med politiet.  

7. Sosiale arrangementer for elevene.  

a. Nyttårsball. Rektor undersøker om det er ønskelig for elevene å arrangere dette.  

b. Andre arrangementer. Enighet om at klassekontaktene har fokus på egen klasse og 

prøver å få til aktiviteter der. Arrangementene kan ha lav terskel.  
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8. Spleis aksjon. SU midler overført til Lødingen skole, kr 11.000. Ronny undersøker med 

Ellen Bjørnsen hva som er levert av søknader til Lions, Odd Fellow etc. Enighet om å 

opprette SPLEIS aksjon for innsamling av midler til lekeapparat i skolegården. 

9. Oppvekstmiljø for barn og unge. Mulighet for å arrangere dans/teater etc. på 

ettermiddagstid dersom det fins midler til dette. Saken tas videre til SU. Ønskelig med 

aktivitetspark på ettermiddagstid (f.eks. klatrepark). Kjetil sender link til FAU med 

henvendelser han har mottat fra ulike leverandører.  

10. Eventuelt. Ingen saker.  

 

 

 

Referent  

 

 

Tonje Moelv 


