
 
  
 

  
Referat  
Møtedato: 
09.03.20 

Møtevarighet: 
18.00 – 19.45 

Møtested: 
Personalrommet LVMS 

Neste møte: 
20.04.20 

Møteleder: 
Line Gården 

Referent: 
Bente L. Meland 

 Til stede Ikke møtt  

Klasse 9: Leder: Line Gården                                 Vara Trude Buan X  

Klasse 7: Nestleder: Cecilie Husdal                         Vara Heidi Bolme  X  

Klasse 5: Sekretær: Bente Lynum Meland               Vara  X  

Klasse 1: Marianne Vevle Gulla                              Vara Jani Valin X  

Klasse 2: Stine Øien                                               Vara Ingrid Tallerås X  

Klasse 3: Britt Pettersen                                         Vara Vibeke Myklagard  X 

Klasse 4: May Britt Haugen                                    Vara John Ivar Landstad X  

Klasse 6: Guri Løseth Muan                                   Vara Camilla Åmot Holm   X 

Klasse 8: June Hoel Storetvedt                               Vara Toril Lund  X  

Klasse 10: Regina Bertasiute Vaiciuniene                Vara Nanett Risberg  X 

Rektor Odd Erik Bergsrønning  X  

 

 

Sak Tekst Ansvarlig Frist 

1 Åpning av møtet   

2 Godkjenning av innkalling og saksliste   

3 Godkjenning av referat   

22/20 Samarbeid med rektor, FAU’s rolle  
Referat; Skrives referat som skal sendes ut til foreldre som informasjon.  
FAU skal være pådrivere i forhold til dugnad. Samt være et bindeledd mellom 
foreldre og skole.   
 

  

23/20 Akebakken ved SFO 
Dekk er donert fra Ringli dekksenter.  Disse er satt opp foran trappa til 
tannlegen. Dekkene må festes, dette ordnes av vaktmester.  
 

  

24/20 Kjøpedag på mellomtrinn 
Det jobbes med ett sunnere alternativ. 7 klasse har ansvar for dette og de 
jobber med saken.  
 

  

25/20 Trusler mot skolen (ikke vært tilfelle ved LVMS).  
Skolen har kontakt med politiet, politiet informerer om hva som skal gjøres 
når det kommer trusler mot skoler.  
Det er en beredskapsplan for Orkland kommune. LVMS har en egen 
beredskapsplan som følges.  
Det gjennomføres tilsyn i forhold til brann og elektriske installasjoner via 
Caverion, prosedyrer følges. 
  

  

26/20 Ungdomsklubb 
Vet ikke så mye mer enda. Det mangler noen møbler og utstyr, samt litt 
oppussing. Det skal også kobles til WI-FI.  
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Det startes med en dag i uka, onsdag.  
Ønskelig med flere foreldre som kan hjelpe til, stille som «vakter». De som kan 
hjelpe til kan ta kontakt med Terje Grytbakk.  
 

27/20 Bergmannsdagen - prosedyreutarbeiding 
Lage sjekkliste. Ordne en perm/mappe slik at alt gjøres likt hvert år. Dette må 
planlegges i god tid da Bergmannsdagen er i sommerferien, gjerne allerede på 
møte i mai. 
 

  

28/20 17 mai – prosedyreutarbeiding 
Ordnes av Line, Cecilie og Bente, møte 30 mars.  
 

  

29/20 Dugnad 
Takrenner og snøfangere må ordnes. 
Maling på baksiden C-fløya.  
Ordne rundt/under lekeapparat. Legge ned gummimatter.  
Det må også ordnes litt inne, men dette kommer vi tilbake til nærmere 
sommeren.  
 
Det er oppgradert luft/ventilasjon. Dette gjør at det er 20% mindre 
strømforbruk etter utarbeidingene.  
Samarbeid med Meldal videregående skole, elevene mangler litt praksis og kan 
brukes til vedlikehold på LVMS, som f.eks. blikkarbeid, snekring ol. 
  

  

    

    

 Eventuelt   

 Løkkenskolens venner – aktivitetsdager  
Løkkenskolens venner ønsker å bidra til at LVMS skal kunne arrangere 
morsomme og lærerike aktivitetsdager for elevene. Slike dager er til stor glede 
for barna og styrker samholdet innad og på tvers av klassetrinnene. Noen 
aktiviteter medfører utgifter, som f.eks. transport, heiskort, inngangsbilletter 
osv. Vi håper at alle som har mulighet (privatpersoner/bedrifter) kan gi ett lite 

– eller litt større?       bidrag på vipps #531292 eller til kontonr 4260 72 04831. 
Bidraget går uavkortet til dette formålet. Merk med «Aktivitetsdager».  
 
Det er også mulig å velge Løkkenskolens venner som grasrotandelen på Norsk 
Tipping.  
 

  

 Skidag i slalombakken 
Det blir tur i slalombakken for 1-7 på Løkken. 8-10 reiser til Oppdal hvert år.  
Ingen egenandel for foreldrene.  
 

  

    

    

    

    

 Saker til senere møte:  
- Innspill ungdomsklubb 
- Hvordan kan vi samarbeide om organisering av skolen, åpen dag 

(gjerne flere) og dugnader 
- Arrangement ila året 

  

 


