
Referat fra FAU-møte 03.06.21
Til stede:

Representant
fra:

Møtt Meldt
forfall

Representant fra Møtt Meldt
forfall

Barnehagen X 7.klasse X
1.klasse X 8.klasse X
2.klasse X 9.klasse X
3.klasse X 10.klasse X
4.klasse X Fau-leder X
5.klasse X Dgl.leder skole X
6.klasse X Dagl.leder

barnehagen
For øvrig møtte:

Fau var stemmeberettiget på møtet: Ja X Nei ___

Saker:

1) Innkallingen ble godkjent

2) Referat fra sist møte ble godkjent

3) Info fra Lise, daglig leder skolen: Lærermøter og samarbeidsmøter er igang
igjen, noe som oppleves som positivt og godt. Det jobbes med integrering av
den nye læreplanen og det lages en egen fagplan for vår skole som skal
publiseres på nett før sommeren. Det er ansatt ny
administrasjonsmedarbeider som bl.a.har økonomi som ansvarsområde.
Fakturering av kontingenten til SFF vil bli en oppgave for vedkommende.
Skolen er i ansettelsesprosess for nye spesialpedagoger. Det er en krevende
prosess å få rett person til rett stilling.

4) Julemarked: Julemarkedskomiteen er i gang med planleggingen og planlegger
for to scenarioer; et mindre marked for de nærmeste og et ordinært marked
hvor man utvider aktiviteten på uteområdet. Komiteen søker om godkjenning
av budsjett på kr.:9500,- der 6000 er til engangsutstyr og 3500 til mat. Fau
godkjente søknaden.

5) Sykling til skolen: Skolen har ansvar for elevene på skoleveien, dvs er
ansvarlig for forsikring ved evt. uhell. Det er foreldrenes ansvar å avgjøre når
eleven er moden til å sykle til skolen. Dette kan skape noen utfordringer. Trygg
trafikk anbefaler at skolen og Fau samarbeider om hvilke retningslinjer og
anbefalinger som skal gjelde for den respektive skole. Videre prosess i saken
er at Forvaltningen lager et forslag til retningslinjer som sendes
barneskolegruppa og Fau til høring. Fau enes om at vårt innspill til
Forvaltningen er at sykling kan skje fra 4. klasse og bruk av el. sykler fra 7.
klasse.



6) Status Fau-medlemmer 2021/22

Barnehagen; velges til høsten

1. klasse velges til høsten
2. Katharina Kirkerød
3. Inger-Lise Krogstad Pettersen
4. Hellek Tobias Schou Gaasland
5. Ikke valgt
6. Jennie Johansen
7. Helge Myrvang
8. Anne-Marit Klungen
9. Lene Opsahl
10.Toyni Margrethe Lerhaugen

7) Årsmøte: det har ikke kommet inn saker til årsmøtet, så møtet vil behandle
standard saker ihht vedtektene.

8) Ingen innkomne søknader

9) Eventuelt:

a) Spørsmål fra valgkomité og Fau-leder om valg av styrerepresentanter til
skolens styre: Er det slik at årsmøtet velger leder og nestleder til styret, eller
konstituerer styret seg selv? Lise bekrefter at årsmøtet velger leder og
nestleder. Dette er p.t. ikke nedfelt noe sted, det er derfor behov for å få dette
inn i vedtektene og endre dem på årsmøtet 2022, samt i håndboka til Fau. Det
stiller også tydeligere krav til valgkomiteen om å finne de rette kandidatene.
Det var enighet i Fau om at kompetansekrav må veie tyngre enn villighet.
Styreleder har et stort ansvar og mye jobb og er en viktig samarbeidspartner
for daglig leder. Vedkommende må ha kjennskap til ledelse, helst ha
ledererfaring, erfaring fra styreverv og organisasjonskultur.

Fau ser behov for at det utarbeides en beskrivelse av styrets oppgaver med
spesielt fokus på leder og nestleders ansvar. Lise og Pia har ansvar for dette.

Fau utarbeider beskrivelse av valgkomiteens oppgaver og ansvar og endrer
håndbok og vedtekter til neste årsmøte. Ansvar: Pia

b) Byggeprosjektet: 1. utkast til en skisse foreligger. Tor Torp er engasjert som
prosjektkoordinator og vil innhente alt av informasjon som må på plass før
søknad kan sendes kommunen. Man venter fortsatt på vurdering av
grunnforholdene. Det skal innhentes anbud fra to entreprenører. Det er tatt
utgangspunkt i at bygget skal ha grunnvarme, noe man også kan søke støtte
til. Det er et mål at Solberget også skal kunne kobles til grunnvarmen. Det er
et mål av bygget skal være ferdig i 2023. Å søke U-dir om å bli



helsepedagogisk skole er en egen prosess hvor man kan forvente svar i
utgangen av 2023.

c) Fartsgrense vei: Det jobbes med et brev som skal sendes fylket. Ronny holder
i saken.

d) Det ble sendt ut en forespørsel fra skolen om hjelp til å sy pennal. Det er fire
foreldre som har meldt seg. Supert og en verdifull hjelp til skolen!

Dette var siste Fau-møte i skoleåret 2020/21. Neste Fau-møte blir 2.september 2021.

Referent: Pia E. Belsvik


