
Referat for FAU Lødingen skole 

Dato:  05.10.22 kl 17.30 Referent:  Sari Budahl 

Sted: Lødingen skole/ungdomstrinnet 

Til stede 1.trinn Marianne Iversen, 2.trinn Anita Eivik, 3. trinn Marte Jensen, 4. trinn 
Kine Pedersen, 5. trinn Iselin Five, 7.trinn A) Arivd Nilssen B) Jostein Naustvik, 
8. trinn Ketil Nilsen, 9.trinn May Sissel K. Olufsen (vara), 10. trinn Sari Budahl 

 

 

 

 

Sak  

1 Konstituering  
- Arvid Nilssen ble valgt til leder, Sari Budahl ble valgt til nestleder. FAU har 

foreløpig ikke kasserer, rektor har kontroll over konto. Dette vil endre seg når 
FAU har behov for dette. 

 
- Det ble gitt informasjon om hva FAU er og gjør: FAU er et lovpålagt 

arbeidsutvalg. Utvalget skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke 
til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt 
skole- og læringsmiljø. Nettstedet FUG.no (foreldreutvalget for 
grunnopplæringen) har god og relevant informasjon om dette. Det 
oppfordres til å kikke på siden. 

 
Organisering 

- Det ble opprettet tre arbeidsgrupper i FAU:  
Uteområdet: Representantene for 1.,2.,3. og 5.trinn 
Trafikk: Representantene for 4.,6.,7. og 8. trinn 
Nyttårsfest for ungdomstrinnet: Representantene for ungdomstrinnet. 

 
FAU lager egen gruppe på facebook. Dette for å lettere kommunisere.  
 

2 Saker fra elevrådet 
Rektor informerte om at elevrådet på skolen er aktivt og fungerer godt. De har tatt 
tak i flere saker som brev til Lødingen kommune angående flere fartsdempere i 
skolevegen, samt kontaktet rektor ang ønske om halldag, tillatelse for å gå på 
butikken i skoletiden, servering av skolelunch og at det skal bli lov med hodeplagg i 
timene.  
 
Elevrådet ønsker også å ta større del i FAU sin pengeinnsamling til nytt huskestativ i 
skolegården. Denne har foregått gjennom spleis og søknad til lag og foreninger. 
Oversikt over hvor mye penger som er samlet inn blir undersøkt til neste møte. FAU 
tar kontakt med elevrådet for tettere samarbeid.   
 



3 Åpning skolevei – åpen dag Lødingen skole 
Avvikles under «Lødingen dagene» i perioden 04.11 – 13.11, foreløpig satt til den 
08.11. Elever blir da å holde vakt langs veien. Dette for å sette fokus på trygg 
skolevei. FAU oppfordres til å delta i markeringen.  

4 Trivselsreglement.  
FAU gjennomgikk trivselsreglementets del som omhandler skolens reaksjoner. Det er 
enighet i FAU om at reglementet må oppdateres i forhold til nåtidens praksis. Slik 
det står i dag kan ikke FAU godkjenne trivselsreglementet. Særlig ønskes det at 
reglementet skal inneholde mer skole/hjem-samarbeid under punktene som 
omhandler skolens reaksjoner på uønsket adferd. FAU mener at tettere samarbeid 
mellom skole og foreldre, samt tidlig involvering vil være forebyggende for 
eskalerende uønsket adferd og uheldige situasjoner. Dette vil bli tatt videre til SU. I 
tillegg ønsker FAU en nærmere gjennomgang av punktene som omhandler: 

- erstatningsplikt ved ødelagt utstyr. 
- skolens rett til å plassere elever i annen skole. 
- skolens rett til å plassere elever i annen klasse. 

 

5 Eventuelt 
Rektor informerte om at uteområdet har vannansamling ved hinderbanen, og at 
støtte/avgrensning rundt et lekeområde har løsnet. Rektor har sendt avviksmelding. 

 

 

Neste møte 29.11.22 kl 18.00. 

  


