
Referat FAU-møte Nordby skole 

Mandag 29. april  2019 kl 1900 
 

 Dato:  29. april 2019   

Inviterte:  1: Heidi Andersen 
1: Geir Inge Muri Syversen 
1: Kristin Jeanette Sveen 
2A: Julie Lillehaug Kaasa 
2B: Tonje Kilaas-Roen 
3A: Torgrim Linchausen 
3B: Trine Syvertsen 
4A: Øystein Ottesen 
4B: Trine Brekke Eide 
5A: Sol Daler Stafsnes 
5B: Marit Andresen Eriksen 
6A: Karin Opem Jacobsen 
6B: Knut Egil Bøe 
7A: Ane Ellingsen  
7B: Ellen Smogeli 
SFO: Leif  Nilsen 
Skolen: rektor Tone Anett Dahlsrud 

Fraværende:  Julie Lillehaug Kaasa, Torgrim Linchausen, Trine 
Syvertsen, Karin Opem Jacobsen 

Møteleder:  Ellen 

Referent:  Ane 

 

Del I -  
rektor deltar 

Sak: 
 

Ansvarlig 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
● Mat for SFO overføres til neste møte.  
● Møte rektor og kommunen angående HC-parkering og busslomme:  

HC-parkering: Det arbeides med løsning for HC-parkering ved SFO og ved 
parkeringen ved busslommen. Det kan også innføres oblater for parkering 
der.  
Busslomme: En mulig løsning for å løse trafikkproblemene er stopp forbudt-
skilt ved busslomme mellom 0800 og 1500. FAU slutter seg til stopp forbudt-
skilt i perioden, fordi trafikksikkerhet må gå foran hensynet til bilistene.  

 

 

Sak 2 Årshjul  
Leder og rektor hadde i forkant av møtet lagt inn noen endringer i årshjulet som ble 
gjennomgått.  
Ekskursjonsplan evalueres av skolen før det tas opp i FAU i oktober. 
 

 

Sak 3 Skolens tilstandsrapport, mobbetall og mediesak  
Rektor informerte om mediesaken om mobbetall. Elevundersøkelsen høsten 2018 
viste en høy prosentandel mobbing på syvende trinn. En svakhet ved årets prosess 
om tilstandsrapporten som skolen sender til kommunen (HOK) var at det ikke ble 
avholdt et dialogmøte om tilstandsrapporten der rektorene deltok.  
Tiltakene som ble igangsatt på trinnet ble omtalt i FAU-møtet. Det er tatt en ny 

 



elevundersøkelse i april for 7. trinn som viser langt bedre resultater etter tiltak  
som er igangsatt.  
 

Sak 4  Lærerkabalen for neste skoleår 
 
Rektor informerte om de hensyn som vektlegges i planleggingen: kompetanse hos 
lærerne og på teamet, viktig å sette sammen gode team, tenke trinn (og ikke 
klasser). Rektor vurderer også innspill fra lærerne selv og deres ønsker.  
FAU ga tilbakemelding om at kontinuitet er viktig for foreldrene.  
 

 

Sak 5 Skolens uteområde 

 

Rektor informerte om at de har fått anledning til å komme med ønsker om 

vedlikehold og tiltak for uteområdene, da det finnes noen ledige midler i kommunen. 

FAU kommer med innspill etter befaring.  

 

 

Del II -  
kun FAU  

Sak:  Ansvarlig 

Sak 6 Økonomi 

Kort om status og ev. saker. Dette punktet overføres til neste møte.  
 

 

Sak 7 Innsamling skiutstyr 

Ny runde settes i gang. Ski kan settes i skistativet utenfor SFO. Det må sendes ut ny 

Transponder-melding om dette. Ellen ordner.  

 

Sak 8 Eventuelt 
● Årets 17. mai-komite må kanskje se på alternativer for innlevering av 

gevinster. 
● SFO: 

○ Hvordan informeres det om SFO på foreldremøte for de nye 1.-
klassingene? Noen foreldre har oppfattet overgangen som vanskelig.   

○ Mat på SFO: arbeidsgruppe forbereder til neste møte: Geir Inge, 
Marit, Heidi og Trine, og spør Julie om hun også vil delta på dette. 

 

 
 

 

 


