
 

FAU ved Åmli Skole 2020-2021 

Møtereferat 

21.10.2020 

Til stede: Elisabeth Harstveit (1. klasse), Randi Helene Gangsei (2. klasse), Dorte 

Mogensen (3. klasse), Signe-Lill Mørland (4. klasse), Anlaug Askland (5. 

klasse), Audun Brekke Sandhaug (6. klasse), Bente Espebu (7. klasse), Hilde 

Olstad (8. klasse), Marianne Kleppe (9. klasse), Barbara Helvensteijn (10. 

klasse) og rektor Vivian Lorentsen 

Neste møte: 24. november 17:30 - 19:00, Åmli Skole 

1. Info om FAU og valg 

Rektor informerte om FAU, både om rollen til FAU og hva FAU er. Alle foreldre til barn som er 

elever ved skolen, er med i skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), i 

praksis velges dette klassevis.  

Anbefalt å sjekke ut nettsiden http://www.fug.no/slik-jobber-raad-og-utvalg.468064.no.html  

Valg av leder, nestleder og sekretær.  

Leder: Bente Espebu 

Nestleder: Marianne Kleppe 

Sekretær: Audun Brekke Sandhaug 

Bente og Marianne også valgt til å være med i SU (samarbeidsutvalget). 

Det er viktig å huske på at det er foreldrene som styrer FAU. Rektor kan godt være med i møtene 

hvis det er ønsket, men det bestemmer vi. Vi ser det som nyttig at rektor er med, så vi ønsker at 

hun fortsetter med det.  

2. Møteplan 

I tillegg til oppstartsmøtet 21.10.2020, ble følgende datoer satt opp dette skoleåret: 

24. november 2020 

9. februar 2021 

13. april 2021 

Klokkeslett: 17:30 - 19:00 

Vi setter av god tid, så avslutter vi heller før tiden hvis det er hensiktsmessig.  

Vi må huske å videresende møteinnkalling og referat til vara hvis vi ikke kan stille selv på 

møtene. 

Viktig å holde kontakten med klassen forøvrig også, f.eks. be om innspill før møtene. Det er nok 

lurt å be om innspill i god tid, slik at det kan komme med som en sak og ikke bare under 

eventuelt.  
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3. Eventuelt 

Det var litt spørsmål om stillinger og kutt. Ble blant annet vist til et brev som 

Utdanningsforbundet har sendt til flere, blant annet til politikere i kommunestyret. Vi foreslår at 

rektor formulerer et svar for å klare opp i mulige misforståelser og for å klargjøre fakta.  

Spørsmål rundt fravær ved luftveissymptomer. Skolen er på tilbudssiden i slike tilfeller i følge 

rektor,  bør tas opp med kontaktlærer i hvert enkelt tilfelle.  

Diskusjon rundt et generelt samtykkeskjema som helsestasjonen har, der vi som foreldre ved 

signering samtykker til at helsestasjonen er fritatt taushetsplikt om barnet på generell basis 

overfor skolen. Rektor sjekker opp med helsestasjonen.  

Det ble også tatt opp spørsmål om helsestasjonen innehar tilstrekkelig kompetanse. FAU er nok 

ikke rette fora å ta det opp i, SU og Kontrollutvalget i kommunen kan være bedre steder å ta 

dette opp.  

Skolen jobber med ny fagfornyelse. Det er mer fokus på tverrfaglige temaer. Skolen vil publisere 

når klart, dette vil erstatte hel- og halvårsplaner.  

Spørsmål rundt uteområdet, noe har skjedd (nye sklier blant annet), men FAU lurer på om det 

skjer noe med amfiet som var en egen sak for ett år siden? 

Per i dag er det ikke ansatt ny leder for SFO. Rektor er leder inntil videre, man ser på måter å 

organisere det på, det er bl.a. en kabal med tanke på lønnsutgifter.  

Mye is, boller og “kos” på SFO, FAU ønsker at man har fokus på kosthold og at det ikke er rom 

for utskeielser ofte.  

 

 

 

 


