
Referat FAU-møte tirsdag 27.oktober kl. 1800-1900 

 

tilstede:  

rektor Linda Stranden,  

Fra FAU: Karin Carelli, Stein Tollefsen , Anita Nordli, Lina Merit Jacobsen, Gyda Beisland, 

Linda Osmundnes, Gry Veiby 

Økonomiansvarlig: Geir Nipe 

 

1.       Rektors tid: 

Ansatte har fravær, men ikke så mye som forventa.  

Skolen har klart å starte opp med lenger dag for de eldste, og mer innetid på skolen. 

Leksehjelp for de eldste starter til uka. 

Skolen låner bort rom til andre skoler, det fungerer. De ansatte flinke til å snu seg 

rundt.  

AKS-tilbud: rektor er enig i innspillene som har kommet. Det er ting som skal 

omorganiseres. Jobber for at barna skal få være mer inne. Det utarbeides plan så får 

vært inne om morgenen, og vil ha mer forutsigbar innetid og basetid i løpet av kort 

tid. Læringsstøttende aktiviteter er i gang. Fått inn en del nye assistenter. Disse må få 

opplæring og veiledning. Dette gjøres systematisk. Ikke alt ledelsen ser, men tar det 

på alvor og setter pris på innspill.  

Manglende tilbud handler ikke om økonomi, skolen har økonomien den har, vet ikke 

hva de får dekka av koronautgifter enda. Blir ikke optimalt på alle ting i år, men vi 

gjør så godt vi kan.  

Spørsmål om skolehagen og bruk: sendt folk på kurs, ikke like mange som ønsket, 

men innstilt på at skole og AKS skal bruke skolehagen. Vil gjerne følge kurset og 

programmet, hadde møte forrige uke.  

Halloween: Rektor handla inn - alle inkludert i et halloweenopplegg. Fant ferdig 

skattekiste 27 kr stk. Hva kan fau hjelpe med? 

Spørsmål fra FAU: 

FAU har fått innspill fra foreldre som spør hvorfor de må betale matpenger når barna 

ikke får mat. Svar: pengene er ikke øremerka mat, men skoler har valgt å bruke det 

på mat, står matpenger på faktura, men ikke øremerka mat. Kommer mer info om 

AKS etterhvert. 

 

 

 

1. Økonomi - FAU har ca 45000 på bok så det bør gå bra. Når det er sagt så har vi 

flere utgifter enn inntekter pga covid19 

 

 

2. Halloween 

FAU er enige om at vi skal støtte halvparten av pengene som har gått til Halloween-feiring 

på skolen i år. Dette er et sosialt tiltak som er ekstra viktig i denne tida.  



 

3. Evnt:  skolehagen - klarer FAU å få egen skolehagegruppe? Lina Jacobsen sjekker om noen i 

1.klasse vil delta i skolehagen. FAU oppfordrer alle kontakter til å send ut mail. De som vil 

delta kan ta kontakt med Karin Carmelli karincarmelli@hotmail.com 

 

 


