
Referat FAU møte onsdag 1. juni 2022  

Tilstede: Ingeborg Schjelderup-Høye, Hanne M. Gunnersen, Julie Kamilla Løvenskiold Skulstad, Daniel 

Kulblik, Mari Vanebo, Cecilie Mellum  

UTEOMRÅDET: - [ ] Hvert trinn (1-5) tar kontakt med sine lærere om hva barna ønsker - [ ] Få en 

tilbakemelding fra lærerne før den 10.06.22 både apparatet og små ting - [ ] Det koster veldig mye å 

oppgradere uteområdet, rektor foreslår ett samskapingsprosjekt mellom kommunen, fau, 

næringslivet og frivillige.  

FAU REPRESENTANTER VIDERE: - [ ] Hvis vi ikke får lov på foreldremøte så er ett forslag om å bruke 

Facebook, eventuelt kalle inn til ett valgmøte - [ ] Det er ikke bestemt at det ikke skal gjøres på 

foreldremøte - [ ] Folk kommer ikke på foreldremøte pga valg - [ ] Når skolen begynner så sies det ifra 

om noen vil overta trinnkontakt jobben så det er klart til foreldremøte  

FAU REPRESENTANTER OM MOBILFRI SKOLE: - [ ] Fau stemmer for mobilfri skole fordi telefon en er 

distraksjon, det blir tatt videoer og bilder som havner på Internett, elever/lærere blir hengt ut osv. - [ 

] Skolen foreslår at elever på barnetrinn har mobil avslått hele skoledagen i sekken. Ungdomsskolen 

bruker telefonen som ett verktøy i skoletiden, som feks å bruke telefonen for og slippe å dra med 

pc’n rundt. - [ ] Lettere og oppdage om det er ett totalforbud - [ ] Rektor mener dette blir vanskelig å 

håndheve uansett trinn Rektor gir beskjed til kommunen om at referater fra FAU møter etter februar 

2021 må legges ut på kommunenes hjemmesider imorgen torsdag 02.06.2022  

LEKSEHJELP: - [ ] Gbus har bestemt at leksehjelp ikke gis fordi det er en leksebevist skole - [ ] De som 

ønsker eller har ett behov for leksehjelp må ta kontakt med sine barn sine kontaktlærere  

SOSIAL LÆRER: - [ ] En sosial lærer er det ett stort behov for. For neste skole år så skal det bygges ett 

sosial team. Vernepleier blir tilgjengelig som en å prate med. Lærere og vernepleier i teamet.  

MØTEPLAN: - [ ] Faste møtepunkter, også ekstra møter ved nødvendig. 7. September, 26. oktober, 

30. november, 25. januar, 22. februar, 29. mars, 03. Mai - [ ] Ett tema som ofte går igjen er skole/fau 

samarbeidet - [ ] Fau kontaktene kan legge ut på Facebook feks at referat har kommet og at folk leser 

det - [ ] Årsmøte for skoleåret 2022/2023 er 26.oktober.2022  

SKOLEAVSLUTNINGER 7. og 10. TRINN - [ ] Forslag fra skolen er å fortsette sånn som det har vært de 

siste årene i pandemien - [ ] Avslutninger tas opp som eget tema første FAU møte høsten 2022  

RYKTET OM REKTOR: Rektor informerer om rykter om seg selv. Rektor stiller seg åpen til å mota 

spørsmål, man kan også stille spørsmål til kommunedirektøren eller ordfører om man ønsker det 


