
Referat FAU Møte 17. Oktober 2016 

 

Tilstede: Tina (rep. 4kl ), Charlotte (rep. 7kl.) Marita (rep. 10 kl.), Hege (rep. 2. kl.), Heidi(rep 

8.kl ), Unni (rep.1. kl.), Lisa (rep. 3. kl.), Lillian (rep. 5kl) 

Ikke representert: 6kl og 9kl 

 

Saksliste:  

1) Referat fra forrige møte 

2) Juleball/skoleball 

3) Informasjon fra Lillian (ang tilsyn fra fylkesmannen) 

4) Eventuelt 

5) Fastsetting av nytt møte 

 

 

Sak 1: Referat fra forrige møte 

Referat opplest og godkjent. 

 

Siden sist:  

Unni er blitt valgt inn for 1.klasse 

Inger Gåre er valgt inn for 10.klasse 

 

I forhold til snusbruk hos elevene, viser foreldrene til ordensreglement og at dette skal følges.  

 

Bagett smøring, FAU har bedt om 2000.- for dette arbeidet. Renate Andreassen, Renate 

Salangli, Maria Bergli Moen, Marianne Hille, Anna Rosen, Heidi Elvebo har sakt seg frivillig 

til å stille hittil. FAU representantene tar opp i klassene om det er flere som kan stille.  

Bagetter skal være ferdig kl. 11. Kaffekoking kl. 08. Hvis det er to puljer, så kan arbeidet 

fordeles.  

 

Fin side til bruk ved f.eks. facebook sidene til klassene: Nullmobbing.no 

Klassekontakter og FAU representantene har opprettet egen facebookgruppe for å kunne dele 

informasjon lettere. Noen er ikke på facebook, men vi understreker at referat sendes også per 



mail. De av klassekontaktene som ikke er lagt til kan søke opp gruppen FAU Storsteinnes 

Skole 2016/17 

 

Sammensetningen av FAU- det misforstås ute i klassene når det skal velges representanter. Vi 

ønsker både at den som velges inn i FAU skal velges inn for 2 år, men også at det rulleres på 

kjønn, slik at sammensetningen i FAU hele tiden består både av menn og kvinner. Det er per 

dags dato kun damer i FAU- vi viser til statuttene der det står at FAU bør ha jevn 

kjønnsfordeling.  

 

Sak 2: Juleball/skoleball 

 

Det vil ikke bli arrangert juleball/skoleball/valentinesball. Dette grunnet uheldige situasjoner 

som har skjedd i forbindelse med disse tidligere. Dette har blitt bestemt i SMU.  

 

Vi ønsker at rektor skal komme på neste møte slik at vi kan diskutere dette videre med henne.  

 

Sak 3: Informasjon fra Lillian 

 

Har vært i møte med skolen i forbindelse med rapporten fra fylkesmannen. Fylkesmannen har 

hatt en veldig grundig gjennomgang, de har arbeidet godt med denne. Det er mange avvik 

(lovbrudd) totalt sett, mange svikt på det systemiske nivå. Rådmannen er den som skal 

handtere dette ovenfor media.    

 

Enkeltvedtak- du som forelder tar kontakt med skolen- skal det med engang fattes et 

enkeltvedtak og dette skal følges opp. 

 

Er en del pålegg, men det er ingen som ikke lar seg gjøre noe med på en enkel måte. Balsfjord 

kommune har en mobbeplan, denne er ikke god nok slik som den er nå, og den skal omgjøres 

slik at det forebyggende også kommer inn i denne. Dette gjelder alle Balsfjord skolene og 

omhandler ikke bare Storsteinnes Skole.  

 

Vi som FAU bør se på statuttene og se på f.eks. ordensreglementet i forhold til dette. Og at vi 

bør komme mer aktivt på banen, og ta mer initiativ selv. Men vi ønsker at skolen skal være 



flinkere med å gi informasjon til de som blir valgt inn som medlemmer i FAU, da dette er 

varierende hvor mye kunnskaper de som er valgt inn har.  Og hvilke forventninger skolen har 

til de som blir valgt.  

 

 

FAU er et rådgivende organ til skolen. og vi ønsker større involvering fra skolens ledelse på 

FAU Møter for å sikre informasjonsflyt, samt at rektor er den som forteller om FAU på 

barneskolen til foreldrene slik at vi sikrer at den informasjonen er kommen ut.  

 

Informasjon: bør stå hvem som er medlemmer i FAU godt synlig på skolens nettsider. 

 

At referatene kommer fort ut etter møtene slik at foreldrene har mulighet til å komme med 

innspill raskt på de sakene som er tatt opp.  

 

Sak 4: Eventuelt 

 

Søknad fra 10.klasse om økonomisk støtte til klassetur på kroner 2000,- og viser til våre egne 

statutter.  

 

Gjennomgang av FAU sin økonomi- vi har per dags dato 26000,- tusen (omentrent saldo) på 

konto. Hege undersøker nærmere hva som er på konto, da FAU var med å sponse flaggborgen 

i vår.  

 

Skolen har vært tidligere ute og sakt at det ikke blir arrangert turer i skolens regi.  

Vi undersøker denne saken og kommer tilbake med tilbakemelding på behandling på 

søknaden.  

 

Gjennomgang av statuttene for evaluering. 

 

Være flink å gi informasjon til foreldrene, samt at vi oppmuntrer til at foreldrene skal lese 

referat og komme med innspill til saker som blir tatt opp.  

 



I forhold til kjønnsdeling, presiseres bedre slik at vi får bedre kjønnsinndeling enn det er per 

dags dato.  

Vi presiserer at de som blir valgt inn i FAU velges inn for 2 år av gangen.  

 

Være mer på banen i forhold til å arrangere storforeldremøte, da på vårhalvåret.  

 

 

Sak 5: Fastsetting av neste møte: 

Tirsdag 29. November 2015 klokken 17.00 

 

Referent 

Tina A. Pedersen 


