
Referat fra FAU møte 04.10.17 

Tilstede på møte: 

 1.trinn fraværende, men ellers var alle klasser fra 2-10 representert 

 

Sak Innhold Kommentar  

1 Gjennomgang av medlemmer og utfylling av kontaktinformasjon  

2 Gjennomgang av den økonomiske situasjonen til skolen. 

 Fau får informasjon om nøkkeltall som skal presenteres til 
kommunestyret om ikke lenge.  

 Tallene viser  
o en stor økning av elever som trenger spes.ped 
o store klasser  
o økende sykefravær 
o  

 

3 Rektor har sagt opp sin stilling: 

 siste arbeidsdag er fredag 24.11.17 

 skal bli rektor på Austrått skole. 

 Nærhet til hjemmet en viktig faktor 

  

 

4 Skolemelkordningen: 

 Utfordringer med at elever tar ifra det som er bestilt. Dvs at det 
blir mangler for dem som skal ha. Skolen undersøker saken 

 Nå er det kommet lås å skapene i tillegg til låste dører. Håper 
problemet gir seg 

 Ordningen bør evalueres etter skoleåret 
 

 

5 Foreldreundersøkelsen: 

 Rektor ber om innspill til hva som skal spørres om i undersøkelsen. 
Skolen gjennomfører en standard undersøkelse. 
 

 

6 Kort informasjon om chromebook: 

 Pilotklasse 

 Skal spørre kommunestyret om penger til kjøp 

 En satsning som gjøres i mange kommuner.  

 IKT får en større betyning fremover 

  

 

7  Skolering av foreldre representanter  
Gjennomgang av FUG (foreldreutvalget i grunnskolen) sin skolering av 
foreldrerepresentanter samt FUG sitt informasjonshefte til FAU 
medlemmer, gjort av leder i FAU. Foreldre oppfordres til å ta enn kikk på 
FUG sine nettsider ( Fug.no). Mye god informasjon her. 

 

8 Vikeså skule 50 år 
FAU utfordret av Arne Bjerkreim  til å videre utfordre foreldre til 
nåværende elever og tidligere elever til en kronerulling for å samle inn 
penger til kjøp av nye stoler og bord til gymsalen, i anledning skolens 50 
års jubileum.  Dette forslaget ble nedstemt av medlemmene, da mener de 
blir feil å "pålegge" foreldre å kjøpe utstyr til skolen. Syntes allikevel 
forslaget til Arne Bjerkreim var godt, og har utfordret han til å ta initiativet 

 



videre.     

9 FAU sitt mål for 2017/18 
Medlemmene bedt om å komme med forslag til mål for FAU sitt arbeid i 
det nye skoleåret. Dette temaet tas opp igjen ved neste FAU møte. Forslag 
fra foreldre, videresendes den respektive representant  eller direkte til FAU 
leder, Christin Hanstad.  

 

 


