
 
  
 

  
Referat  
Møtedato: 
02.04.20 

Møtevarighet: 
18.00 – 19.45 

Møtested: 
Personalrommet LVMS 

Neste møte: 
24.02.20 

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: Nanett Risberg                                      Vara   X 

 
Sak Tekst Ansvarlig Frist 

1 Åpning av møtet   

2 Godkjenning av innkalling og saksliste   

3 Godkjenning av referat   

13/20 Evaluering juleavslutning 2019 
Småtrinn fungerte bra, en forestilling med servering i etterkant samt åresalg.  
Mellomtrinn og ungdomstrinnet fungerte ikke. Mesteparten av kakene var 
spist opp før barna kom opp fra forestillingen. Mange av kakene var også 
borte etter første forestilling. Ble mye venting mellom/under forestillingene. 
Det ble også en veldig lang kveld for barna som skulle på skolen dagen etter.  
 
Vi kommer med 2 forslag til neste års forestilling.  

1. Hvis det skal være 2 forestillinger må disse fordeles på 2 dager, noe 
som krever mer innsats fra foreldre, dobbelt opp med gevinster til 
åresalg og elevene må være tilgjengelig 2 dager.  

2. Hvis ikke må alt foregå i gymsalen, både forestilling og kaffe/kaker.  

  

14/20 Ny klassekontakt for 7. klasse og 10. klasse 
Cecilie Husdal tar over for Terje Grytbakk. Det må da ordnes med ny vara for 
4. klasse.  
Nanett Risberg tar over som klassekontakt for 10. klasse.  
Det mangler fortsatt vara for 5., 3. og 10. klasse.  

  

15/20 Innspill 1-4, 5-7, 8-10 samt SFO 
Dette vil være en kontinuerlig sak på møtene, det vil komme opp nye 
problemstillinger/saker som faller inn i dette temaet.  
Temakveld for ungdomstrinnet, f.eks. delbart (ila mars?)  
Kjempebra med vinterferie-tilbudet fra SFO. God planlegging og informasjon 
ut til foreldrene i god tid.  
Hyggekveld for alle elevene, klassevis/trinnvis.  
Årshjul for FAU er under utarbeiding.  
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16/20 Parkering småtrinn 
5 av parkeringsplassene ved oppkjøringen til SFO er forbeholdt 
tannlegekontoret. Vi oppfordrer til at det parkeres på parkeringsplassen før 
brua og barna følges til skolen.  
Ønskelig med skilt ved parkeringsplassen ved SFO/tannlegen slik at alle ser at 
disse plassene er forbehold tannlegekontoret/lærere. Dette kan om mulig lages 
på sløyden på skolen.   

  

17/20 Bergmannsdagen  
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.  

  

18/20 Referat 
Referat fra FAU-møtene sendes til foreldrene, slik at alle kan se hva som blir 
jobbet med og hva vi blir enige om. Sekretær sender referat til rektor, rektor 
sender ut referat på Transponder.  

  

19/20 Vara-representanter 
Det har kommet flere innspill på at vara ikke skal være med på møter så lenge 
klassekontakt er til stede. Vara stiller ikke på møter så lenge klassekontakt kan 
møte opp. Det er klassekontaktens ansvar å informere sin vara hvis de ikke 
kan stille på møte, samt oppdatere vara på aktuelle saker.   

  

20/20 Akebakken ved SFO 
Det har kommet en forespørsel fra skolen, ønskelig at det dekkes til ståltrappa 
opp til tannlegen. Denne skulle ha vært sikret/tildekt med brukte dekk eller 
evt ei isoleringsmatte. Vi snakker med Ringli om han har brukte dekk vi kan 
få.  

  

21/20 Vedtekter FAU 
Vedtektene er redigert, gjennomgått på FAU-møte og godkjent. Vedtektene 
legges ut som eget dokument på FAU sin facebookside.  

  

    

    

    

    

    

    

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

(gjerne flere) og dugnader 
- Arrangement ila året 

  

 


