
 

 

Referat fra FAU møte 31.05.17 

Møtt: 1A,1D,2A, 4A,4C, 5B, 5C, 6B,6C og vara for 3C. 

Saksliste 

1)      Godkjenning av innkalling. En mener å ikke å ha fått ranselpost. Ellers godkjent. 

2)      Godkjenning av referat fra FAU møte 26.04.17. Godkjent uten anmerkning. 

3)      Nytt fra skolen v/rektor Rune Monsen.   Beathe Vatle blir ny konsulent ved skolen. Det 

er p.t utlyst 3-4 lærerstillinger og 4 stillinger ved SFO. I forbindelse med at nåværende 

rådgiver ved skolen trapper ned/ slutter skal det diskuteres om tilbudet ved Frotveit 

gård skal avviklet eller opprettholdes. Vaktmesterboligen skal bygges om innen 2017 og 

bli nye lærerrom mm. Fra SFO meldes det om at IST- direkte skal tas i bruk for alle på 

SFO etter at pilot prosjektet i 2. klasset har vært vellykket. 

4)      Status for oppdatering av medlemmer neste semester. Ved sommer avslutningene nå i 

juni må nye FAU representanter med vara fortløpende meldes inn til FAU med aktuell 

klasse, navn, tlf. nr. og epostadresse. 
5)      Eventuelt: 

Neste møte vil være årsmøte. Innkalling skal sendes ut senest 2 uker før møtet. Det betyr at 

nye FAU medlemmer må velges og meldes inn snarest. Årsmøte vil innebære valg av styre, 

gjennomgang av regnskap ved kasserer og gjennomgang av vedtekter og evt. endringer. 

Ved neste møte skal også FAU grupper konstitueres og forslag til målsetninger/oppgaver får 

året bestemmes. FAU gruppene er: Kulturgruppen (FAU kurs ansvarlig), Psykososialt miljø 

(ulike arrangement, tilstelninger, kurs, samlinger), Fysisk utemiljø (uteområde, grusbane, 

ulike planer i området mm), 17. mai gruppen (medl. fra 6 klasse, TV aksjonen i oktober, 17. 

arr.) 

  

Det diskuteres om noen fra FAU har mulighet for å stille på befaring på Roald Amundsens vei 

der det er planer om å utvide fortau ved å asfaltere inn mot grøntområdet. Det er ikke 

sikkert at noen kan stille på dette. 

  

Det er behov for ny kursansvarlig til neste semester. Dette bør avklares raskt slik at FAU kurs 

kan starte til vanlig tid i slutten av september. 

  

  

  

  

 


