
 
Referat FAU - HBU 

 

  Møte nr.   2    
DATO: 30.03.22 TID 18.00-19.00 

MØTESTAD Teams 

MØTTE: Stian R., Monika R., Ellen M. B., Hege J. M., Stine M., Ellen W. F. og Eva M. 

FORFALL 
Marianne Ø. Müller, Øystein Walle, Gunnar Halbjørhus,  Eli-Ann Evensen, og 
elevrådsrepresentanter Oscar Haug Dehli og Mathilde Skare.  

NESTE MØTE  REFERENT  Eva Markegård 

 

SAK  Ansvar 

7/22 Godkjenning av referat frå sist møte: 
Referatet ligger ute til godkjenning på Teams i 2 dager, deretter 
blir det delt videre av Liv Birgit. 

 

8/22 Informasjon frå skole: 

Skolemiljø: 

• Mellomtrinnet er i gang med svømmeopplæring, og det er 

fint, fordi vi ligger etter i løypa etter pandemi. 

• Bokslukerprosjekt i 5. klasse. 

• Det er nye “trivselsledere”, som har starta med dette etter 

bytte i januar/februar. 

• Tverrfaglig prosjekt i 8. klasse, friluftsliv + musikk. 

• 9. klasse er i avslutningsfase på prosjekt “Psykt normalt”, der 

har politiet akkurat vært inne og deltatt. 

• 10. klasse skal på alternativ skoletur, til Nederland-Tyskland, 

der man skal besøke krigsminnesteder fra 2. verdenskrig. 

Turen går av stabelen noen uker etter påske.  

• Bygging av ny skole: Enda støyproblematikk, og konsekvenser 

for utemiljøet. Byggeledelsen skal komme med rapport på 

neste SU-møte. Rektor håper man kan holde skjemaet, og få 

bygget ferdig i tide.  

• Ansettelser før neste skoleår er i full gang, men prosessen er 

ikke ferdig. 

 



• Skolen er i sluttfase etter tilsyn fra Statsforvalter, noe som har 

resultert i nytt årshjul (Se senere sak). 

• Skolemiljøsaker: Det er for tiden få henvendelser fra elever og 

foreldre, virker rolig.  

Spørsmål fra FAU:  

Støy: Dette er uholdbart for elevene, å jobbe i miljø med mye støy 

og forstyrrelser. Håper at dette er varslet videre oppover i systemet. 

Rektor svarer at det er tatt opp, og at det meldes avvik jevnlig. 

Svaret man får er at elever og personalet må stå i det, og at det er 

vanskelig å finne andre løsninger. Det har skjedd endring underveis: 

Skolen får varsler i forkant, noe som gjør det mulig i en del tilfeller å 

kunne flytte elevene. 

Trafikksikkerhet - spørsmål om bussholdeplass ved ny skole, og 

sikkerhet for elever langs skolevei: 

Det er planlagt god løsning for bussholdeplass til ny skole. 

FAU og skole bør løfte sak om trafikksikker skolevei før ny skole er 

etablert. Rektor Ellen tar denne saken videre, og man kan få 

informasjon om dette på neste SU-møte. 

 

Elevundersøkelsen: 

• Det har vært økning under punktet trivsel, støtte fra lærere og 

utdannings- og yrkesveiledning. 

• Mobbing: tallene er nå lavere. 

• Ellers er talla ganske jevne fra forrige måling (som er årlig). 

• Det ligger lenke på Teams for de som vil se nærmere. 

 

9/22 Årshjul:  

Dette har blitt endra etter tilsyn, og er et godt rammeverk. Både det 

gamle og det nye ligger inne på Teams. Endringer: 

• Mer oversiktlig og lettlest 

• Oppdatert etter punkter som Statsforvalter har påpekt 

 

 



10/22 Nye representanter inn i FAU:  

 

Det er ønske fra rektor og leder for FAU at man velger nye 

representanter på foreldremøter etter påske. Støtter resten av FAU 

dette? Vi tar dette med oss på foreldremøtene - Ellen setter det på 

agendaen, og FAU sender også saken til 4. klasse for Tuv og Ulsåk. 

Denne informasjonen om neste års representant må sendes til Liv 

Birgit, og sendes av årets representant via VFS (Visma). 

 

 

11/22 Informasjon om 17. mai: 

• Permen er funnet!!! Den blir også digitalisert, og ligger inne på 

Teams. 

• 7. klasse har ansvaret, og de har fordelt oppgaver, laget 

foreldregruppe, og har en koordinator: Ellen Medin. Ellen skal 

snart i møte med 17. mai-komiteen. 

• Rektor Ellen sørger for at 10. Klasse har representanter til opplegg 

utenfor bygdaheimen på 17. Mai. 

• Informasjon fra skolen: “Fane-lageret” på skolen er flytta, rektor 

Ellen sjekker hvor utstyret er nå, og gir beskjed til 7. klasse om 

dette. 

 

12/22 Eventuelt: 

Sissel Stegan har kommet med et godt forslag til dugnadsliste for ungdomstrinnet 

for inntjening til utenlandstur: 

• 7’ende: 17. mai 

• 8’ende: loppemarked, Fauskivalen, søppelplukking 

• 9’ende; Alt av salg (kaker, sokker etc), Up’n down, utkjøring 

søppelsekker, pantedugnad 

• Ikke satt opp noe for 10’ende 

Det fins mange muligheter for flere aktiviteter å tjene penger på, 

Monika Randar tar kontakt med Idrettslaget om Palmesøndag. 

 

 

 

 


