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Tilstede:  
Kjetil Moelv, Klara Sommerseth, Marte Jensen, Bodil Andreassen, Tom Slettbakk, Silje Martinsen, Sari 
Budahl. 
 

1. Orientering budsjett 2021 fra rektor. 

a. Positivt resultat for oppvekst samlet sett (sett bort fra barnehage 201). 
Grunnskole (202) har positivt resultat som utjevner mindre merforbruk på 
områdene 215, 222, 223,232 og 383.   

2. Sosiale arrangementer for elevene.  

a. Vårfest tas opp på elevrådsmøte, forslag til dato er torsdag 28.04.  

b. Innkjøp av pynt/artikler til festen er utført , Sari Budahl ansvarlig.  

c. Servering planlagt, Silje Martinsen ansvarlig. Liste over innkjøp g is Krister 
Karlsen som sørger for innkjøp av mat og drikke.  

d. Ragnhild Vilhelmsen involveres mtp IFA.  

e. Andre elevarrangementer vår -22 vil være foreldrestyrt  og eventuelt 
klassevis. Detaljer rundt disse arrangementene avklares på FAU møte etter 
påske.  

3. Tuftepark/folkehelsepark 

a. Sari Budahl orienterte om planer for tuftepark/folkehelsepark.  

b. Grusbanen kan benyttes som område i følge kommunen.  Prosjektet ses i 
sammenheng med sykkelklubben, frisbee golf, idrettslaget  og andre 
interessenter/samarbeidspartnere.  

c. Opprettelse av skatepark i forlengelse av sykkelløype. Klatrepyramide, 
gapahuk (samlingspunkt for familier), idrettslaget ønsker ballbinge.  

d. Mulighet for fullfinansiering, FAUs rolle i søknadsprosesser må avklares. Sari 
holder FAU orientering om videre framgang i prosjektet.  

e. Sari Budahl orienterte videre om oppsettet av aktivitetspark med 
beskrivelse av områdene på eiendom/kart.  
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4. Grenseavtale for elever som søker videregående skole.  

a. Lødingen kommune ved skolefaglig rådgiver Yngve Nyheim leverer søknad 
om grenseavtale mot Troms fylke. Sari Budahl har dialog med Yngve og 
følger prosessen videre. 

5. Regelverk el-sparkesykkel Trygg trafikk 

a. Nytt regelverk/anbefalinger fra januar -22. 

b. Enighet i FAU om at ordensreglementet oppdateres med tanke på 
anbefalingene fra Trygg trafikk.  

c. Trivselsreglene for skolene i kommunen «vaskes» og må behandles i 
kommunestyremøte før sommeren slik at dette er klart til nytt skoleår. Nytt 
utkast til trivselsregler behandles i FAU og SU før oversendelse  til KS. 

6. Eventuelt  

a. Ønskelig med flere valg for elevene på «skolelyst». Kan det bestilles yoghurt 
etc? Kjetil undersøker med Krister Karlsen hva som er mulig å få til.  

b. Tae-kwon do ønsker treninger i storsalen. Foresatte ønsker å få saken 
behandlet på nytt.  

c. Tilgang for elever etter skoletid til skolegården er ønskelig. SFO benytter 
området i perioden 14:30 – 16:00. Rektor avklarer hva som eventuelt er 
mulig å få til.  

d. Nytt møte FAU er satt til 20.04 kl. 18:00. Dette blir et «arbeidsmøte» hvor vi 
avklarer roller og oppgaver til elevfest 28.04.  

 

Referent, Kjetil Moelv. 

 


