
Referat fra FAU-møte tirsdag 16.11.21  
 

Sted: Personalrommet på barneskolen.  

Tidspunkt 18.30-20.00 

Une, Heidi, Maya, Sigrun, Linn-Katrin 

______________________________________________________________ 

Sak 5/21-22 Informasjon om bruken av «Kunsten» ved Per Ivar. 

 Avtalen mellom idrettslaget og kommunen har vært oppe til politisk behandling. 

Skolen kan, gitt at avtalen blir godkjent, fortsette å bruke «Kunsten» som vanlig.  

Sak 6/21-22 Søknad om pengestøtte fra forrige års 5.trinn for avlyst 17.maifeiring 

 Det er søkt om penger fra fjorårets 5.klasse om økonomisk støtte for avlyst 

17.mai feiring. I 2020 fikk fau også en søknad om dette, og da innvilget vi 150 kr 

pr elev. Det er 42 elever på trinnet. Søknaden er innvilget av fau.  

Sak 7/21-22 Videreføring av skolegensere til 5.klasse.  

 Tidligere har det vært en lærer som har tatt ansvar for å organisere skolegensere 

til 5.trinn. Da læreren ikke lenger jobber på barneskolen, har det vært usikkerhet 

om hvordan dette skal organiseres videre. Etter en kort diskusjon av ulike forslag 

fattet Fau følgende vedtak om skolegensere.  

o Skolen kan være behjelpelig med å finne riktig størrelse og utdeling av  

genserne til 5. trinn. FAU organiserer bestilling og betaling.  

Sak 8 21/22 Dysleksivennlig skole 

 Dette har vært oppe som sak i våres med fjorårets fau. Da vi tok det opp som sak, var 

tilbakemeldingen fra skolen at saken kom på et ubeleilig tidspunkt, da det var på 

slutten av skoleåret i tillegg til gult nivå. Det var derfor ønskelig at saken ble tatt opp 

igjen dette skoleåret.  

Det å bli Dysleksivennlig skole er for skolen en omfattende prosess, da alle planer 

skal skrives inn i et system. Det er en økonomisk side ved å søke. Skolen må betale 

20.00kr, som ikke blir tilbakebetalt dersom skolen ikke blir godkjent.  Det kreves 

medlemskap i foreningen som koster 500kr pr år. Skolen, ved rektor informerte kort 

om skolens rutiner og systemer for denne elevgruppen. Etter en kort diskusjon der 

de fleste var samstemte om at vi ikke ønsker å pålegge skolen mer arbeid, og ekstra 

kostnader. Det er viktig at foreldre som har elever med lese-og skrivevansker selv tar 

kontakt med skolen, dersom det er noe.   

Sak 9 21/22 Utbedring av skolegården – hvordan går arbeidet med dette i elevrådet? 

 Elevrådet har mye engasjement og ønsker for skolegården sin.  

o Noen av tingene de ønsker seg er blant annet; hinderløype, lekeapparater 

(v/B-bygget), nye nett til ballbingen, trampoliner i bakken og ping-pong bord.  

Elevene har lyst til å være med på å samle inn penger. Et av forslagene som skolen 

har hatt tidligere har vært kantine på skolen. Det har vært 1-2 dager pr uke. Fau 

synes det er flott at elevene ønsker å hjelpe til med å samle inn penger. Kantine på 

skolen for en periode er i utgangspunktet et godt initiativ, så lenge det ikke er hver 

dag, fører til kjøpepress. Om det blir et enkelt utvalg med tydelige grenser for hvor 

mye man kan handle for er fau positive.  



 Det å utbedre skolegården er en betydelig kostnad. Det å bidra økonomisk er fau 

positive til. Det vi ønsker fra elevrådet er mer konkrete planer over hva som er 

realistisk å få til, og en oversikt over hvor mye de ulike forslagene vil koste. Fau 

ønsker å sende en søknad sammen med elevrådet til både NMU og til kommunen om 

økonomisk støtte til dette.  

 Avhengig av hvilke forslag som kommer, ser fau for seg at det på vårparten 

arrangeres en dugnad sammen med elevene og skolen.  

Sak 10 21/22 Eventuelt 

 Hjertesone  

Det ble arrangert et Hjertesoneseminar tirsdag 23.11 på Haukerød Skole. Rektor, Per 

Ivar og Linn-Katrin var på dette seminaret. Siden vi allerede har etablert hjertesoner, 

fikk vi med oss en oppstartspakke til en verdi på ca 12.00kr. Pakka består av et skilter, 

beachflag, klistremerker og en pose fra Trygg Trafikk som vi fikk i tillegg. 

 Andre trafikksikkerhetstiltak 

o Skolen har fått tilbud fra en foresatt med lastebil, om å komme på skolen og 

vise elevene hvor lite/mye en lastebil som rygger ser i blindsonene sine. All 

varelevering til skolen skjer ved hovedinngangen, noe som vil si at lastebiler 

må rygge fra «sangeplassen» og inn på skolen. Dette er det mange av 

elevene som synes er spennende, og gjerne vil se på. Når det er varelevering, 

er det vakter ute og passer på.  

 Hærverk på kveldstid.  

o Det har blitt bedre utover høsten. Dette har en naturlig forklaring da det er 

blitt mørkere og kaldere ute. Det er fortsatt elever som klatrer på tak, leker 

med ild, knuser glassflasker i skolegården og områdene rundt skolen. På 

forrige faumøte ble det fremmet et forslag om at skolen tar kontakt med 

brannvesen, ambulansetjenesten og politi for å høre om de kan komme på 

skolen og snakke med elevene om konsekvenser og hva som kan skje om 

man faller ned fra taket eller andre farer. Skolen er i gang med å se på 

hvordan dette kan gjennomføres på de ulike trinnene, da det må tilpasses 

elevenes alder og modenhet.  

 Leirskole 

o Det er pr i dag 4 dagers leirskole. Ønske er å få til 5 dager. Et 

leirskoleopphold blir lagt opp til å vare i 5 dager. Elever i Sandefjordsskolen 

må dra hjem etter 4 dager. Leder tar kontakt med KFU-kommunalt 

foreldreutvalg og hører om dette er noe som allerede jobbes med eller om 

det er flere fau’r som har samme ønske som oss.  

 Mobbing/snitching.  

o Er blitt et problem på skolen. Saken skal tas opp i skolemiljøutvalget.  

 Felles juleavslutning. 

o Det blir ikke felles juleavslutning i år. Det blir i stedet trinnvise avslutninger. 

Kontaktlærerne og klassekontaktene er oppfordret til å samarbeide om å 

lage en fin juleavslutning for elever og foreldre.  

 

 

Referent: Linn-Katrin Vestly 


