
Møtereferat FAU møte 

Dato 9.april 2019 Tid:1800 Sted: Sjøskogen Skole 

 

Tilstede: 

Karina Finnstø (3.trinn) , Ellen Margrethe Rovde (7.trinn),Anne Grethe Ruud (6.trinn), Cathrine, 

Mustafa, Irene Brenden (2.trinn), Eva Høydalsvik (5 trinn), Per Gunnar Rækken (4.trinn), Cathrine 

(rektor), Lene (inspektør), Mustafa (SFO). 

Fraværende: 

 Morten Paulsbo (1.trinn) 

 

Nytt møte: slutten av mai/starten av juni. 

 

Agenda 

 

1) Lærerkabal 

 

Tilsatt 4 nye lærere,  

Lyst ut sosiallærerstilling, + to nye lærerstillinger. 

 

Saknr  Ansvarlig Frist 

1 Lærersituasjonen:  
4 nye er ansatt. I tillegg er to lærerstillinger pluss sosiallærer 
nå utlyst. 

Informasjon  

2 Avisoppslag om fritak for nasjonale prøver på Sjøskogen 
skole: 
 
Antallet som får fritak vil variere fra år til år, ene Sjøskogen 
skole har i flere år hatt en del elever med fritak for prøvene. 
Skolen vurderer nå rutinene for fritak for å se om det er behov 
for å gjøre endringer.  

Informasjon  

3 Lekeutstyr til klassene: Behov for en del nytt utstyr (leker, 
baller, utstyr til aktiviteter). FAU bevilger 1000 kr per klasse til 
innkjøp av slikt utstyr. 

  

4 Dugnad: 
Dugnad på skolen 8. mai klokken 1800. 
Cathrine utarbeider liste over gjøremål. 
Skolen holder mat/drikke på dugnaden (saft, kaffe, pølser) 
Eva oversender innkalling (benytte samme som i for). FAU 
legger ut på hver klasses FB sider. 
Ellen kontakter ansvarlig for rampen for å få denne utbedret 

 
 

Cathrine 
 

Eva/FAU 
 

Ellen 

 

5 Transponder: Informasjon  



Siden flere personer har tilgang til å lese meldinger i 
transponder anbefaler skolen at det ikke sendes sensitive 
opplysninger i transponder meldinger. Ring/send SMS ved 
behov for gi sensitiv informasjon til lærer. 

6 FAU har i dag en container på skolens område som er 
beregnet på lagring av utstyr. Benyttes i dag kun til griller. 
Sjekker om det er andre lagermuligheter på skolen og 
vurderer salg av container. 
Diskuteres på neste FAU møte 

 Neste 
FAU 
møte 

 

Avisoppslag 

Fritak for lesing nasjonale prøver: Har vært slik i flere år, kultur eller praksis? 

Fritak ihht UDIR regler (klare regler), tatt opp på ekstraordinært rektormøte. Vurderer rutiner for 

fritak på Sjøskogen skole. Variere fra år til år avhengig av andel med utenlandsk morsmål etc.  

 

 

 

Lekeutstyr 

FAU bevilger 1000 kr per trinn til utstyr/leker/etc. 

Bevilget 100 000kr fra kommunen til nett rundt grusbanen. 

 

Dugnad 

Ønske om dugnad, 8.mai klokken klokkeslett: 1800 

Ellen kontakter Fillip angående rampen. 

Skolen kjøper inn pølser, saft etc. 

Catrine kommer med liste over gjøremål i løpet av uken. 

Innkalling:  

 

Lager/container: sjekke lagermuligheter til neste FAU. 

 Rampen: Tas på dugnad eller som egne vedlikeholdsjobb 

Transponder 

Sikkerhet: Pålogging via MinID, anbefaler at man ikke oppgir sensitive opplysninger sykdom etc) i 

transponder, men ringer om slike opplysninger. Flere lærere/ansatte har tilgang. 

 

Introduksjon ny inspektør: Lene, begynte i januar 2019 


