
Referat fra FAU 09/01 

Tilstede: Hege Berge Andreassen 2. klasse, Lisa Kongsli 3. klasse, Unni Sjåberg 1. klasse, 

Tina Pedersen 4. klasse, Lillian Pedersen 5. klasse, Bengt Nilsen 6. klasse, Charlotte 

Pedersen 7. klasse, Inger Gåre 10. klasse, Heidi Elvebo 8. Klasse, Ramona Skogli 9. klasse 

Fra skolen: Yvonne Jacobsen, rektor 

Hege åpner med å gjennomgå referat fra sist møte.  

Det nye styret er nå oppdatert på skolens hjemmesider.  

Det er enda ikke kommet noen lys i Sneve feltet, dette følges videre opp. Ylva Sneve i 

kommunen har blitt gjort oppmerksom på dette og har sagt hun skal sjekke opp rundt dette. 

 

Sak 1. Stormøte på skolen. ( Tema Tilsynsrapport mm) 

Lillian har sendt forespørsel til FUG for å prøve å få dem til å komme på møtet.  

Det foreslås både om å ha stormøte i forkant av tilsynsrapporten skal lukkes(den skal være 

lukket til 1.mars, men skolen skal ha sendt det inn til 24. februar), dette fordi foreldrene 

ønsker informasjon om tilsynsrapporten etter tilsynet som var i høst.  

Men et møte i mars vil være mer hensiktsmessig i forhold til å se fremtidsrettet. Gå igjennom 

tilsynsrapporten, og hvordan lovbruddene er lukket og hvilke tiltak som har blitt gjort for å få 

dem lukket.  

Ønsker PowerPoint en som skolen har brukt og at den kan sendes ut til foreldrene (eventuelt 

gjøre dette tilgjengelig) Informasjon om rapporten. Mobilskole 

Et storforeldremøte vil være et samarbeid mellom FAU og skolen. 

 

 

 

 



Sak 2. Utarbeide/gjennomgå retningslinjer for innsamling i klassene 

Tina gjør klart utkastet til neste møte, og sender som vedlegg i møteinnkallingen slik at alle 

har dette tilgjengelig og klart til neste møte. Og blir da ferdigbehandlet slik at det kan legges 

ut informasjon til foreldrene.  

Sak 3.  Hvordan vil vi at skole-hjem samarbeid skal være fremover? Spørsmål fra 

rektor. 

Hva er bra, og hvorfor er det bra, og hva kan bli bedre. 

- Skolen på Facebook? Hva tenker vi rundt dette?  

FAU er positive til dette, da dette kan føre til at informasjon kommer bedre ut, samt at dette 

kan vise skolehverdagen.  

Ønsker at det skal være en felles informasjon fra kontaktlærerne om hva det innebærer og 

være klassekontakt. Det kan være en god ide å ha felles foreldremøte hver vår/eller høst om 

opplæring i hva det innebærer i å sitte i FAU, samt annen informasjon som kan være nyttig å 

gi ut til foreldrene som kan gjøres felles.  

Informasjon til lærere om at det er ønsket om et storforeldremøte.  

 

- Beskrive fremtidsbildet for Storsteinnes Skole- systematiske arbeidet med elevenes 

helse, trivsel og læring skal være og Skole- hjem. 

Dette er bra: 

 

Hvorfor: 

Dette kan bli bedre:  Hvordan: 

 



Forslag til hvordan FAU kan bidra til at målene blir nådd.  

Vi sender ut til foreldrene, slik at de kan komme med innspill, og tar opp saken på neste møte.  

 

Sak 4. Søknad fra 10. klasse om økonomisk støtte til tur 

Søknad på økonomisk støtte på 2000.- 

8 gyldige stemmer (Inger og Heidi inhabil)- flertallet stemmer for at 10. klassen får 2000,- til 

klassetur. 

 

Saker neste møte: 

Gjennomgang statutter 

Innsamling i klassen, gjennomgang og ferdigstilling av retningslinjer 

Fremtidsbilde og Krysset  

 

 

 

Møteplan våren 2017 

20. Februar kl. 1700 

6. Mars kl. 1700 

24. April kl. 1700  

29. Mai kl. 1700 – siste møte før sommerferien 

 

 

 


