
Referat for Fau 18.01.22 

Tilstede: Joachim Kerim, Hanne Birkeland, Heidi Kvande Hjelde, Anne Grethe Krogstad, Stine 

Skagestad, Onisoa Andliamandimby, Hanne Bente Mittet (referent). 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte.  

2. Priser fra Joker. Vi har fått innhentet priser, de ønsker å få bestillinger 10 dager før. 

3. SFO representant inn i FAU. Det er ønskelig å endre vedtektene for Fau og føye til i punkt 6: 

«SFO skal være representert i skolens samarbeidsutvalg/FAU  med en foreldrerepresentant» 

4. Lån av nøkkel til skolekjøkken. Det er ikke problem å låne nøkkel, men den som skal låne må 

gå gjennom rutinene ved bruk av skolekjøkken med Ina. Vi ønsker å bruke et klasserom til 

kiosk.  

5. Spilleliste til discokvelden. Rektor har gittoppgaven gitt til elevrådet. De har gitt ut 

informasjon til klassene og de vil stille med en spilleliste. 

6. Gaveønske fra Elevrådet. Rektor har bedt elevrådet komme med gaveønsker. De ønsker en 

felles gave til hele skole. De har kommet med forslag som klatrestativ, drikkefontene og en 

utlånsbod.  Rektor har bedt de presisere litt med angående utlånsbod. Hva den skal 

inneholde og hvordan. Dette står på sakslista til elevrådet 

7. Skoleskyss; kanselleringer/innstilt/ansvar/regler. Fau har fått henvendelser om dette i 

forbindelse med at bussen har blitt innstilt. Hvilke regler inntreffer når bussen blir innstilt. 

Hvem har ansvar. Rektor informerer at skolen forholder seg til Sørlandsruta og hva de gir av 

informasjon. De får beskjed ved innstilling av bussen og de informerer da umiddelbart 

foresatte. Kommunikasjon med Sørlandsruta går via Erik Tronstad (gjelder for alle skolene). 

Skolen forventer ikke at foresatte skal komme hjem fra jobb for å kjøre barna til skolen. 

Utfordring når elever går til bussholdeplass når bussen ikke kommer, hvordan skal de få 

beskjed. Skolen undersøker dette videre, de diskuterer også hvordan informasjon skal 

komme ut i forhold til ulykke og hvordan de skal få informasjon ut fort nok. 

8. Kiss’n ride.  Det er kommet opp nytt skilt, rektor informerer: skiltet som er kommet opp er 

feilplassert. Skiltet skulle stått ved innkjøring til skolen. Skolen har meldt det inn som avvik. 

Ved kiss`n ride skal det være parkering forbudt. Fau har også fått innspill at det har vært glatt 

på fotballbanen og at der dårlig med lys. Skolen jobber for å få mere lys.  

9. Disco og spill kveld, flyttet til uke 13 

10. Trafikksikkerhet rundt ny bussholdeplass. Rektor har tatt saken videre, men har ikke hørt 

noe mere. Skolen fortsetter å følge de minste elevene, selv om skolen i utgangspunktet ikke 

har ansvar for å få elevene på bussen. Rektor ønsker at elevene skal stå bak porten, de 

ønsker at Sørlandssruta skal stoppe selv om det ikke står noen ved veien. Rektor sender 

henvendelse til Sørlandsruta. 

11. Eventuelt 

- 17.mai. 6 klasse har fått mail angående saken. 

- Har funnet vara til 3.klasse. Inviterer henne inn i Facebookgruppa (Hilde Lindland -

lindlandhi@gmail.com) 

- Angående smittesituasjon. SFO fikk smitte og dette ble informert via IST kl 23 kvelden før, 

med beskjd om at barna måtte teste seg før de kom. Dette er informasjon som bør komme 

på SMS. FAU påpeker at viktige beskjeder må komme på SMS. Videre er det viktig å påpeke 

at vi har fått mye informasjons på SMS angående smittesituasjonen. Rektor informerte at 

lange SMS er en meget stor kostnad for skolen. Skolen må ta hensyn til dette og ønsker 

heretter å sende korte SMS`r med informasjon at skolen har sendt viktig mail/IST.  

 


