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Referat FAU møte 11.06.15 kl. 16.00 

 
Til stede: Alle klasser bortsett fra 5. og 8. klasse var representert på møtet. 

Fra skolen møtte rektor Benedicte Grongstad. 
 

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

a. Tilsynsrapport Udir 
Hovedpunktet i dialogen med skolen v/ rektor var den mottatte tilsynsrapport fra Udir. 
Rektor kommenterte at de fleste av påleggene i denne rapporten anses som relativt 
enkle å korrigere, og har en overkommelig tidsfrist 1. september 2015. 
Det området som virker å være høyest prioritert fra Udir, og hvor påleggene må være 
dokumentert korrigert innen 20. juni 2015 er beskyttelse mot solstråling. 
FAU har ingen forståelse for at dette området har fått den fokus det har hos Udir. FAU 
kan heller ikke gå god for at Udir i sin rapport skriver at dette har vært tatt opp flere 
ganger av FAU i våre møter i 2013-2014. Det stemmer ikke og kan etter vår mening ikke 
benyttes av Udir som grunnlag for påleggene. FAU har i de senere år støttet finansielt de 
forbedringer skolen har gjort med skyggeområdene ved skolen, først og fremst av hensyn 
til varmen solen medfører. Disse forbedringer har vi ansett som tilfredsstillende. Vi 
mener i tillegg at disse er klare forbedringer av beskyttelse mot stråling i tillegg til den 
ellers normale beskyttelse i form av påkleding og solkrem som vi som foreldre selvsagt 
har et hovedansvar for overfor våre barn. FAU mener også at skolen i dag tar et utvidet 
ansvar ved å anbefale påkledning inkludert caps, solbriller, solkrem, samt vann i 
forbindelse med skoleturer, utflukter, idrettsdager etc. 
FAU stiller store spørsmålstegn ved at dette området er det eneste hvor påleggene må 
være dokumentert korrigert innen 20. juni i år, mens alle andre pålegg kan vente til 1. 
september. Dette til tross for at dersom dette punktet skal løses gjennom 
bygningsmessige endringer så vil det være helt umulig innen den angitte frist.  
FAU støtter i den forbindelse skolens planer for nytt, forbedret overbygg over 
idrettsbanen med forståelse / respekt for anbudsprosesser og beslutningsprosesser hos 
baneeier. 
 
Skolen fremla ulike alternativer for om mulig å løse dette pålegget uten bygningsmessige 
endringer. Den eneste løsningen som anses gjennomførbart i dagens situasjon er 
skolestart 07.20 i stedet for 08.30. Dette for å kunne avvikle all kroppsøving samt 
spisepause før 12.00. FAU er enig i at dette kan la seg gjennomføre i praksis. Vi anser det 
imidlertid som en meget dårlig løsning. Dette fordi elevene får mindre søvn, må gå til 
skolen i mørket, må ha gym i mørke, og i tillegg må de timene hvor erfaring tilsier at 
elevenes læringsevne er best benyttes til kroppsøving. 
I tillegg til dette vil pålegget fra Udir medføre at aktiviteter som utflukter, fjellturer, 17. 
mai arrangement, idrettsdag (m/ Tine stafett), etc. blir berørt / umulig å gjennomføre, 
hvilket igjen vil påvirke det psykososiale skolemiljøet negativt! 
 
FAU etterspurte hva konsekvensen av manglende tilfredsstillende oppfyllelse av 
påleggene ville være, uten at rektor kunne svare på det nå. 
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b. Rusforebygging 
Skolen planlegger kommende høst en rusforebyggende aktivitet med Hans I. Fagervik i 
samarbeid med sjømannskirken. FAU anbefaler at dette tiltaket gjennomføres så raskt 
som mulig etter 1. oktober. I tillegg videreføres den tradisjonelle aktiviteten med Guardia 
Civil. FAU støtter disse aktivitetene og mener dette er to vinklinger som utfyller 
hverandre i det rusforebyggende arbeidet. FAU fastholder tidligere vedtak om eventuell 
finansiell bistand dersom behov for dette. 

c. Oppfølging tidligere saker 
FAU har tidligere tatt opp med skolen behovet for sikrere kryssing av trafikkerte 
veier for elevene til og fra skolen. 
Rektor informerte om at skolen har søkt kommunen om ekstra 
fotgjengerovergang i forbindelse med rundkjøringen ved Anfi. 
d. Øvrig 
Det ble kommentert at det man savnet elevsamtaler for 2. halvår i 3 / 4 klasse. 
Rektor tok med seg dette for oppfølging. 

 
2. Støtte rusforebyggende tiltak 

Punktet ble behandlet under punkt 1b. 
 

3. Status festarrangementer 
a. Oppsummering 17. mai fest 

17. mai arrangementet ble oppsummert som svært vellykket. Det er mottatt 
en kommentar om at pølsene ikke smakte. For øvrig noen kommentarer på at 
volumet på konserten fra La Banda kanskje var noe høyt siden den varte 
såpass lenge. For øvrig utelukkende positive tilbakemeldinger. Også 
arrangementsmessig er komiteen fornøyd med gjennomføringen. 
Vi omsatte for ca 3.500 euro og sitter igjen med rundt 2.000 euro etter at 
direkte utgifter og gaven til nabohjelpen (750 euro) er trukket fra. 

 
4. Godkjenne årsrapport og årsregnskap 

Det fremlagte forslag til årsrapport ble godkjent med følgende tillegg: 
a. Under arrangement legges til et erfaringspunkt som sier at:» Erfaring viser at 

man bør vurdere nøye om man skal ha både tombola og vanlig lotteri på 

samme arrangement. Dette både av hensyn til kapasitet/arbeidsmengde, 

premiebehov og inntjening.» 

b. Under Økonomi legges inn kassabeholdning per dato på 6.144,10. Tilskudd til 

klassetur for 10. klasse vil komme som fradrag her på endelig regnskap. 

c. Under konklusjon tillegges følgende formulering:» Vi foreslår at klassekontakt 

for 8., 9. og 10. klasse utgjør et slikt team. 

Det fremlagte forslag til regnskap for 2014-2015 ble godkjent. Regnskapet korrigeres 

med endelig tilskudd til skoletur for 10. klasse når dette er utbetalt. 

 

Takk for godt gjennomført FAU år. Ønsker dere alle en riktig god sommer! 
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