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Referat FAU møte 28.04.15 kl. 16.00 

 
Til stede: Alle klasser bortsett fra 3 / 4, 5 og 10 klasse var representert på møtet. 

Fra skolen møtte avdelingsleder for barne-/ungdomstrinnet Arvid Tollisen. 
 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 
1. Informasjon fra skole 

Det ble informert om at skolen har valgt å samkjøre 3 / 4 og 5 klasse resten av skoleåret. 

Dette begrunnes med en kombinasjon av at hovedlærer for 3 / 4 klasse er sykemeldt på 

ubestemt tid, og at 5. klasse nå utgjør kun 3 elever. Skolen anser at dette tiltaket vil skape 

større stabilitet og forutsigbarhet resten av skoleåret. 

Situasjonen vedrørende hovedlærer for 3 / 4 klasse som var oppe på forrige FAU møte, og 

oppfølgingen av denne fra skolens side var også oppe til diskusjon. 

FAU tok skolens informasjon til etterretning, og forutsetter fortsatt at skolen håndterer de 

aktuelle saker i henhold til korrekte regler / prinsipper og til beste for elevene.  

FAU presiserte videre at man anbefaler at skolen i alle tilfeller hvor man beslutter å endre 

klassestrukturene i løpet av skoleåret tar initiativ til dialog med foreldrekontakter / FAU i 

forkant for endelig beslutning og gjennomføring. Dette i henhold til tidligere besluttede 

prinsipper. 

På forespørsel fra FAU representant ble det informert om 2 saker vedr mobbing i 3 / 4 klasse 

og spurt om det er satt i gang tiltak her. Skolen informerer om at i det ene tilfellet er eleven 

flyttet til Norge og det med den begrunnelsen ikke har blitt gjort enkeltvedtak. I det andre 

tilfelle gjaldt det observasjon av mobbing og der informerte skolen at de har forhørt seg med 

alle assistenter som har vært inne i klasserommet siden nyttår. FAU ber skolen håndtere 

informasjon de får i henhold til det de er forpliktet til etter den psykososiale 

handlingsplanen. 

FAU etterlyste for øvrig tilbakemelding på tidligere innmeldt sak vedrørende 
trafikksikkerhet på skoleveien; herunder blant annet gangfelt i rundkjøringen ved 
Anfi, og også regler for sykling på gangvei! Arvid tar dette med tilbake til skolen for 
avklaring. 
Når det gjelder Utvalg for hjem / skole samarbeid har det ikke vært formelle møter 
etter vårt forrige FAU møte. Representantene i utvalget har imidlertid vært bedt om 
å gå tilbakemelding om eventuelle endringer / forbedringer av den psykososiale 
handlingsplanen. 
Skolestyret har hatt et møte i forrige uke. Her ble det blant annet informert om at 
hoved inntak for neste skoleår er gjennomført. Elevtallet ser ut til å bli omtrent som 
siste år. Det er gjort ansettelser for kommende år, og skolen er veldig fornøyd med 
søkernes kompetanse / kvalifikasjoner. For øvrig henvises til utsendt innkalling og 
saksliste / underlag, samt til protokoll som vil bli distribuert til FAU når denne 
foreligger. 
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2. Søknad om støtte til skoletur 10. klasse 
FAU behandlet mottatt søknad om støtte til avsluttende skoletur for 10. klasse. FAU 
besluttet å gi støtte tilsvarende 40 euro per elev. Dette innebærer totalt 520 euro i 
støtte. 
 

3. Status festarrangementer 
a. Planlegging 17. mai fest 

Planleggingen av 17. maifesten er i full gang. FAU tilsluttet seg skolens ide om 
å kåre beste klasse i toget, med påfølgende hyllest og diplom under festen. 
Jury må utpekes av komiteen (For eksempel FAU medlemmer som ikke er i 
komite).  
FAU besluttet at vi som vanlig gir halvparten av overskudd lotteri til 
nabohjelpen. 
FAU støtter videre skolens innkjøp av 150 t-skjorter m/skolens logo til 
premiering av barnelekene med inntil 50 % av kostnadene. 
Kristian sjekker med Leiv Vidar om mulig tilgang til «skikkelige» norske pølser. 

 
4. Status Natteravner 

Natteravnene har ikke vært aktive etter jul. FAU bestemte at vi vil prøve igjen å få 
ordningen til å fungere ut skoleåret. Therese setter opp nye lister, gjør en tettere 
oppfølging ukentlig i forhold til de som settes opp. Therese ber om hjelp fra øvrige 
FAU dersom hun finner behov for dette. 
 

5. Økonomi 
Vi har fortsatt ca 5.000,- euro i kassen. Den siste parasollen til skolens patio er enda 
ikke levert og følgelig heller ikke betalt. 
 

6. Eventuelt 
Under eventuelt ble følgende saker behandlet: 
a) Som rusforebyggende tiltak oppfordrer FAU skolen til å samarbeide med 

sjømannskirken om å få Hans Inge Fagervik til øya til høsten. Vi anbefaler at 
skolen gjennomfører egen obligatorisk aktivitet for ungdomsskole og 
videregående skole. Dersom behov er FAU villige til å være med å dekke deler av 
eventuelle kostnader for slikt arrangement. FAU mener også at skolen i tillegg bør 
fortsette med de tidligere avholdte aktiviteter med Guardia Civil! 

b) FAU oppfordrer skolen til å gå gjennom prosedyrene for registrering av 
mailadresser til foreldrene. Vi har identifisert mye feil her, blant annet ved at 
elevenes mailadresser fremkommer på foreldrelister. I noen tilfeller faktisk også 
skolens egen postmottak adresse! 

Neste FAU møte er tirsdag 09.06.15 kl. 16.00! 

FAU 28.04.15 
 
Øivind Nilsen 
FAU leder og sekretær 


