
Referat fra møte i FAU 24. august 2017 

 

Tilstede:  Geir Evju, Bjørnar Tovsrud, Gry Øyberg, Anne Hilde Fragått, Anne Berner, Ida Særte 

Strandbråten, Kjersti Lindbo Berglund, Anders Fragått og Tonje Tonby.  

Forfall:   May Ingunn Bratterud, Elin Letmolie og Anne Line Berge 

  

 

Sak 1.   Konstituering av nytt styre 

• Leder: Bjørnar Tovsrud  

• Nestleder: Anne Berner  

• Kasserer: Kjersti Lindbo Berglund 

• Sekretær: Tonje Tonby 

• Styremedlemmer: Anders Fragått, Gry Øyberg og Ida Særte Strandbråten. 

 Leder og nestleder møter i kommunalt FAU. Gry Øyberg – vara i kommunalt FAU.  

  SU / SMU: Bjørnar Tovsrud og Gry Øyberg.  Vara: Ida Særte Strandbråten og Anders Fragått  

 

Sak 2.   Sommeravslutning 

Det ble bestemt felles sommeravslutning for alle klasser neste sommer. Datoen blir 5. juni. Vi ber inn 

alle klassekontaktene til et møte på nyåret for å planlegge. 

 

Sak 3.   Kantine 

Kantinesaken ble tatt opp, men det ble bestemt at skolen fortsetter som tidligere med det samme 

utvalget. 

 

Sak 4:   Vedtekter SFO 

Vedtektene til SFO skal revideres, men ingen hadde innvendinger til de gamle.  

 

Sak 5:   Info fra Anne Hilde 

- I forbindelse med Ung data- undersøkelsen, skal det utarbeides en handlingsplan for hele 

kommunen. Det blir et felles FAU-møte med gjennomgang av resultatene 24. oktober.  

- Ny revidert utgave av §9a legges i klassepermene.  

- Vi bør gjøre noe med parkeringsplassproblemet før neste budsjett. Det er kaos når skolen er 

ferdig. Mange biler og busser gjør det uoversiktlig. 



- Rektor spurte hva vi synes om å tilby flere produkter til skolelyst- ordningen. Det ble bestemt 

at vi åpner for alle produktene. 

- Referat blir fra nå skrevet på PC og sendt over til rektor på mail. Utskrift blir lagt inn i 

protokollen. Saker som skal inn, meldes til Anne Hilde, som lager møteinnkalling. 

- Vi snakket litt om skoleveien og farlige overganger. Spesielt er krysning av vei nedenfor 

bakeriet, skummel. Noen av foreldrene står der med vest og hjelper elevene over neste uke 

som et strakstiltak.  

 

  

NYTT FAU møte: tirsdag 24. oktober med FAU fra de andre barneskolene          

 

Ref: Tonje Tonby 


