
FAU møte 12.06.2019 

Til stede: Siri Margrethe Hovi, Jostein Enger, Tone Skoglund, Live Cecilie Grindaker, Camilla Rosendal, 

Marianne Bjordal Thon. 

 

Sak 1: 17. mai evaluering:  

Litt rot i pengene. Må være bedre oversikt over sparing og arrangement konto og overføring av 

penger. Betale alle regninger før penger blir overført. Mye rot i toget. Foreldre skal ikke gå i toget 

sammen med barna. Fått tilbakemeldinger på at noen voksne har vært litt voldsomme i måten de har 

håndtert barna i toget på. Barn som har blitt dratt i og kjeftet på. Tenke litt over måten vi håndterer 

ungene på. Dette er ikke greit. 

 

Sak 2: Ballvegg: 

Erik Krohn vil gjerne ta på seg jobben. Han har sendt et prisoverslag på graving 8000 kr, montering 

4000 kr og 1 lass grus 2000 kr. Selve veggen koster 33 000 kr + mva. Veggen vi bestiller er 5 x 3,25 m. 

Jostein bestiller denne veggen! Høre med Randi om veggen skal bestilles gjennom skolen eller FAU 

med tanke på mva og tilbakebetaling. Målet er at ballveggen skal opp i sommer! 

 

Sak 3: Mail fra kunnskapsdepartementet: 

Trenger nye medlemmer til FUG og FUB (foreldreutvalget) i skole og barnehage. Ønsker forslag til 

medlemmer. FAU sin oppgave å foreslå noen aktuelle kandidater. 

 

Sak 4: Epost fra fylkesmannen: 

Fylkesmannen skal føre tilsyn over kommunens tilsyn over om barnehagens og skolens inne og 

utemiljø fremmer barnehagebarns og skolebarns helse og trivsel, og forebygger sykdom og skade. 

Spørreskjema vedlagt skal fylles ut av FAU. FAU fyller ut sammen og Siri sender inn skjema. 

 

Sak 5: Det etterlyses oppgaveliste for klassekontakter. FAU lager en liste. Vi begynner på en liste i år 

og denne listen overføres til neste år og fortsettes på da. 

 

Sak 6: FAU foreslår mobilhotell på skolen fra 4-7 klasse. Fra 1- 3 klasse er kanskje ikke dette et 

problem og heller ikke nødvendig. Mobilene samles inn i første time og leveres ut i siste time. 

 

Sak 7: Snuplass 

FAU foreslår at vi får noen til å stå ved snuplassen noen morgener med en gul vest og informere 

foreldre at det er parkering forbudt. Dette blir FAU sin oppgave på høsten.  

 

Takk for i år! 😊                                          

                                                                                                                    Sekretær Marianne Bjordal Thon 


