
Referat 13.10.22 

 

1) Godkjenning av innkalling. 

Godkjent 

 

2) Info fra daglige leder. 

*Bygging er i gang, går fint med tanke på elevene. Ble pælet i høstferien.  

*Utlyst ny klasselederstilling på 6. trinn.  

*Foreldreforeningskontigenten – Marius har ikke funnet et gratis betalingsprogram. Han 

ønsker å kunne få sende ut mail eller et vippskrav.  

*Barnehagen har ledige plasser, et nytt barn kommer i desember. Stramt budsjett, mindre 

tilskudd i år. Foreldre i barnehagen spør om man kan betale foreldreforeningskontigenten 

gjennom inntektene fra julemarkedet, da manglende betaling fra foreldrene på skolen går ut 

over søknader barnehage og skole. 

 

3) Pedagogisk gruppe kommer for å legge fram rutine for årets satsningsområder for 

arbeide med det psykososiale miljøet. 

Mette Lønnrot orienterer om satningsområdene med det psykososiale miljøet og hvordan 

dette blir systematisert på skolen.  

1. Uteområdet - Lek 

Skolen får mindre plass ute. Det blir derfor jobbet med på trinnmøter og  

 kollegiemøter hvordan det skal løses 

2. Klasseledelse 

Bevisstgjøring i kollegiet 

3. Lærerens arbeid med seg selv 

Bevisstgjøring i kollegiet 

4. Psykisk helse hos elevene 

Tema for fellesmøte, FAU og kollegiet.  

5. Språkbruk, banning 

Tema for trinnmøter 

 

4) Valg av Kasserer 

Ikke avgjort. 



 

 

5) Status angående kontingent til Foreldreforeningen 

23 760,- i faktura, mens på konto er det 22 954,-. FAU sender ut en betalingsoppfordring 

med konto- og vippsnr. 

 

6) Siste nytt om julemarkedet. 

SFO har sirkuset og de ønsker at pengene fra sirkuset går utelukkende til SFO. FAU vurderer 

det slik at SFO har mulighet til å søke FAU om penger på samme måte som andre, og ønsker 

derfor ikke å åpne for særordning for SFO. Særlig fordi FAU ikke har en stødig økonomi nå. 

En annen ting er at julemarkedet skal være et fellesprosjekt, og at SFO kan velge å tjene inn 

til egen kasse på vårmarkedet. Julemarkedkomiteen er i gang med jevnlige møter.  

 

7) Status angående søknad om nedsatt fartsgrense forbi skolen. 

Utsatt pga. sykdom. 

 

8) Forslag til ønske om å støtte svømmeundervisning for flere trinn. 

FAU har ikke midler til å støtte det nå. 

 

9) Innkomne søknader 

Julemarkedskomitéen søker om 6000,- til fakler, søppelposer, kaffefilter, engangstallerkner 

o.l. og 3.500 til saft, kaffe, te o.l. FAU velger å innvilge kr. 6000,-  

SFO søker om kr. 1500,- til leker. FAU oppfordrer SFO om å søke på nytt nærmere jul. 

 

10) Godkjenning av referat. 

Referat godkjent. 

 

Ekstrasak: 

Bruk av Zoom. FAU ønsker ikke å bruke Zoom uten at det er helt særskilte grunner.  

 

 


