
Referat FAU møte 26.02.2018 

Tilstedet: Marius Schjeldrup-Høye, Julie Kamilla L. Skulstad, Mona Breisjøberget, Erik Lynne, 
Selma S. Skoglund, Tommy Antonsen, Jostein Luka, Gunhild M. Skasberg, Robert 
Bekkesletten, Frode Frantzen og Silje Lystgård(referent) 
Frafall: Kathrine Mork Haugen, Mari Vanebo  
 
 
1. Aktivitetspark: 

Presentasjon av status egenkapital finansiering aktivitetspark ved Erik Lynne og Jostein Luka. 

Hva skal til for å få spillemidler? Hva skal til for å få mest mulig penger? Det kan gis inntil kr. 

300.000 per aktivitetsanlegg. Fylket og spillemidler dekker inntil 50% av finansieringen. 

Definisjon næråpent anlegg: fritt tilgjengelig for alle. Den idrettsfunksjonelle godkjenningen 

kan utvides til 1.-4.trinn for evt mer utbygging. Det planlegges oppstart våren 2018. Kan 

investere for kr. 816.000 til å starte med. Erik og Jostein skal ha et møte med fylkesmannen 

og de er i dialog med kommunen for å skape et eierforhold til anlegget. Det skal være møte 

med rektor og elevrådet så barna blir inkludert i prosjektet. 

 

FAU 1.-7.trinn bevilger 80.000,- til bygging av Nærmiljøanlegg. Midlene utbetales med kr. 

40.000,- i 2018 og kr.40.000-, i 2019. Bevilgningen forutsetter følgende: 

a. Prosjektet er tildelt Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Grue Kommune som 

skal danne grunnlag for tildeling av spillemidler. 

b. Tilskudd tilsvarende FAU bevilgningen fra lokalt næringsliv er innbetalt prosjektkonto. 

 

2. Lekehus: 

Jostein har undersøkt med fengselet kan bygge det. Purret på svar derfra i dag. 

 

3. Søknader: 

Frist på å søke midler er ca 1.april. Julie og Gunhild er i gang med dette. 

 

 

 

 

 



4. Gjennomgang fra FAU ledermøte: 

● Helsesøster er i gang med å utarbeide et opplegg for seksuelle overgrep i samarbeid med 

SMISO. 

● Søknad: det er ønskelig med økonomisk bidrag fra FAU til å reise på forestillingen «Heng 

deg» som handler om nettmobbing. Avventer å svare før vi vet hva de trenger av midler og 

hvordan de skal anskaffe resterende beløp. 

● Kultur for læring: FAU vil ha informasjon om tiltak og evaluering som et fast punkt på 

foreldremøtene. FAU ønsker innsyn i avvikene for å kunne følge opp. Rektor har informert 

de ansatte. 

● Overgang barnehage- skole: 

Det har vært avholdt et møte i oppvekst hvor forslag om at barnehagene følger barna på tre 

prøvedager ble nedstemt. FAU ønsker å se videre på hvordan man kan finne løsning for 

dette. Ønskelig å utforme noen forslag som kan presenteres for oppvekst. 

 

 

 


