
Fau-møte mandag 17/9-18 
Tilstede: Alle unntatt representantene for 2. og 7.trinn. 
 
 
Sak 1 – 18/19: Velkommen og presentasjon av nytt FAU for dette skoleåret 
- Representanter: Marit (SFO), Mette  (6.trinn), Hilde-Marie (1.trinn), Jan Kristian 
(4.trinn), Marthe (5.trinn), Ann-Helen (2.trinn) , Anniken (3.trinn) 
Det må velges ny representant for 7.trinn siden Kenneth Larsen er ferdig med sin 
periode. 
 
 
Sak 2 – 18/19: Valg av leder, sekretær og kasserer 
Leder: Jan Kristian, 
Sekretær: Anniken 
Kasserer: Her velger vi ny i neste FAU-møte 
 
 
Sak 3 – 18/19: Trafikk og skolevei:  
Det oppfordres til at de barna som blir kjørt settes av ved Meny og går til skolen 
herfra.  
Det er ikke ønskelig at barna kjøres helt frem til Hårkollenhallen.  
 
- Trafikkvakter: 
Interessen har vært liten på 7.trinn dette skoleåret. Kanskje det er 6.trinn som skal 
ha dette ansvaret?  
 
- Flere vakter? Bør vi ha trafikkvakter på utsatte trafikkpunkter langs skoleveien? 
Rektor sjekker opp med kommunen ift et fotgjengerfelt som er slitt ned i 
Skallestadveien. Svake striper – ikke skilt. Hvilke rettigheter har fotgjenger ved 
denne overgangen? 
Krysset Knarbergveien ned til Knarberg Båtforening (Fylkesvei) er alltid et 
uoversiktlig og litt skummelt område trafikkmessig. 
 
- Refleksvester 
Sjekke hvor skolen fikk refleksvester fra tidligere år 
1.Trinn må få vester og drilles i trafikkvett 
Reflekspremie. Alle må legge hodene i bløt her. 
 
 
Sak 4 – 18/19: Status Klatrepark: 
FAU må dekke 50% av totalprisen selv for å få tippemidler 
Vi må også være meldt inn i Brønnøysundregisteret.  
FAU må stiftes som forening for at skal gå gjennom (frivillighetsregisteret og 
enhetsregister).  
 
 
 



Sak 5 – 18/19: Andre saker: 
 
- Hvorfor har skolen kuttet ut frukt og melk? 
Denne saken ble behandlet i forrige skoleår, og skolen valgte å kutte levering av 
frukt og melk. Nå har det kommet reaksjoner på denne avgjørelsen og FAU har blitt 
bedt om å gjøre en ny vurdering av dette. Rektor kom her med flere argumenter som 
hun vil informere foreldrene om etter at kommunen har hatt en gjennomgang av 
gratisprinsippet. Rektor refererte også til problemer med administrasjon, vond lukt 
og mye svinn. Men her kommer hun tilbake med mer informasjon. 
 
- Misnøye med SFO på Stampa 
Bekymringen her er at barna som går på Stampa må oppholde seg på baksiden av 
skolen og således ikke får bruke lekeapparatene og ballbingen. I følge rektor har det 
i starten av skoleåret vært en vanskelig bemanningssituasjon på SFO, og man har 
gjort det på denne måten for å holde kontroll, spesielt med tanke på de yngste 
barna. ref også momentene rektor hadde om skolemiljø tidligere i møtet. De har 
etterhvert laget en rulleringsordning. Rektor og sjef SFO skal ha et møte denne uken 
og der skulle de diskutere dette, blant annet se på muligheten for å blande mer på 
tvers av alder.  
 
- Felles ”luseaksjon” for hele skolen 
Det dukker stadig opp lus på skolen, og noen trinn er mer rammet enn andre her. 
For å forsøke å få bukt med dette luseproblemet foreslår vi en felles dugnad hvor 
ALLE sjekker seg i løpet av en gitt helg. Her vil skolen komme med info om hvilken 
dato dette skal skje. Vi anbefaler også at dette står på alle ukeplaner, og at det 
sendes ut skole sms med påminnelse.  Husk at hele familien bør sjekke seg. Også 
de voksne… 
 
- Bursdager: 
50,- kroner anbefales som standard (både når man gir pengegave, men også som 
pris ved kjøp av eventuell gave). 
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