
Referat FAU 12.mars 2019 
Ikke tilstede: Kari, Guri,  Marit 
 
Sak 32 – 18/19 
Rektor informerer 
- Rektor var ikke tilstede på FAU-møtet. Derfor utgikk dette agendapunktet.  
 
Sak 33 – 18/19: 
Behandling av forslag til trafikksikkerhetsplan for Færder kommune  
- Merke av på kartet hvor vi synes det er utrygt og hva vi tenker bør gjøres her. 
- Fotgjengerovergang ved Nesveien mot Dreggveien. 
- Semsveien har ikke fotgjengerfelt og høy fartsgrense (60 km/h). Barna må 
derfor krysse på ”eget ansvar” her (sør mot nord). Krysset Bjønnesveien – 
Semveien er uoversiktlig. Tiltak: Sette ned fartsgrensen og sette opp 
varslingsskilt. 
- Løkkåsveien mangler sykkelsti / fortau. Dette er en belastet vei pga 
industriområde. Forslag: Sykkelsti bak bakeriet? 
- Skilt vei mot Hårkollenhallen: Gjennomkjøring forbudt i skoletid (07:00 – 17:00). 
”Unntak for kjøretøy med spesial tillatelse."   
- Skilte ”drop-off punkt” ved Meny. Sette opp en ventebenk? 
- Hekk på sørsiden av Fullriggerveien må klippes. 
- Trafikkvakter bør premieres? Gjøre litt stas på denne oppgaven for 7.trinn? 
- Sende ut skole-sms med påminnelse om å ta hensyn i trafikken.  
 
Sak 34 – 18/19: 
- Budsjett for neste år, Mette presenterer kort hvor mye penger som er 
brukt i fjor og hvor mye vi får inn ifbm arrangement. 
Brukt i 2018: 109 000,- 
Inntekt: 77 000,- + 63 000,- + 1000,- (Eventyrleiren) 
Utgift: Buss til leirskolen? 
På konto: 269 000,- 
 
Sette opp et forslag budsjett for 2019: 

- Belage oss på en inntekt i sum på 100 000,- 
- Reflekspremie:  
- Stormøte:  
- Utgifter 17.mai og Oserøddagen 
- Eventyrleiren: 5000,- per år? 
- Div (gaver etc) ? 

 
Når vi nå har organisasjonsnummer er det mye enklere å søke om støtte.  
Vi har søkt Sparebank 1 Stiftelsen om midler til klatreparkprosjektet, og vi får 
svar herfra i mai. Det er kommunen som er ansvarlig for å søke om tippemidler 
til klatreparkprosjektet for oss. 
 
Mette ser litt på budsjett og kommer tilbake med mer info til neste møte. 



 
 
Sak 35 – 18/19: Eventyrleiren 
- Dugnadskomité 2.trinn på lik linje som at 3.og 4.trinn har Oserøddagen, 5. og 
6.har 17.mai. Ann-Helèn følger opp om det har blitt etablert en slik komitè på 
trinnet. 
 
Sak 36 – 18/19: Allmøte 
- Ta opp dette om raushet osv med elevene i forkant av møtet. 
Spørsmål til Kjetil? 
Ta opp igjen tråden til høsten 
 
Sak 37 – 18/19: 
Publisering av arbeidet vi har gjort i vinter, på foreldremøtet til 1.klasse ble 
det poengtert at feks regler for bursdag burde være enkelt å finne på 
hjemmesiden. Dette følger Anniken opp videre. 
 
Annet:  
- Avslutning 7.trinn: Finnes det en ”protokoll” for dette arrangementet? 
FAU støttet ikke 7.trinn økonomisk ifbm avslutningsarrangementet deres. 
 
- Ryddeuke nå på våren hvor elevene rydder rundt skolen (i forkant av 17.mai) 
 
 


