
Møte i FAU torsdag 170119 kl 18.00 

Personalrommet Sand skole 

Tilstede: Fredrik Nordnes, Terese Lian Nordnes, Anette Røst Pedersen, Tone 

Rognmo, Nina Slettli, Camilla Jernberg, Roy- Arne Myhre 

Sak 1: 

Referat fra forrige møte. Gjennomgang av Fredrik. 

Sak 2: 

Busstiltak. Vi skal evaluere det tiltaket som er blitt gjort. 

Faste plasser i bussen: 

To tilbakemeldinger på at elev er tilfreds. Før opplevdes bussturen stressende. Føles 

nå trygt og forutsigbart. Bussjåfør sier situasjonen er forbedret, men at det fortsatt 

er høyt støynivå. 

Det skal snart byttes busspar. Vi fortsetter med tiltaket. Det er også mindre 

kappspringning til bussen etter skolen. 

Sak 3: 

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver 

Gjennomgang av undersøkelsen av Roy-Arne. Mange gode resultater. Noen «grå» 

svar som det må tas tak i. Noen av spørsmålene burde omformuleres. Flotte svar på 

trivselsundersøkelsen i 1.-4. trinn. Nasjonale prøver- informert om resultatet. 

Sak 4: 

Bassenget 

Skolen får lite informasjon om ståa. Det er bevilget 6 mill kr fra kommunestyret. Det 

eneste firmaet som ga bud var på 7,8 mill. Vaktmester følger opp saken. 

Sak 5: 

Eventuelt 

- Temperatur på klasserom som brukes til leksehjelp. Kan denne reguleres på 

noen måte? Ventilasjonsanlegget slår seg av kl 16.15. Roy- Arne skal sjekke ut 

dette. (temperatur er ok pr januar 2019) 

- Elevrådet ønsker at ungdomstrinnet kan få gå inn før skolen starter. Dette 

fungerer bra og de får fortsette med dette. 

- Vi har aktive aktivitetsledere. Systemet fungerer bra! 

- Vi har en ressurs med klatreveggen på Meistervik. Er dette noe Sand skole 

kan benytte seg av? Det må være kursede lærere for å ha barn i klatrevegg. 

Økonomisk er det stramt også. Kan dette være noe for valgfag (fysisk)? Kan 

det søkes til kommunen/ idrettsrådet om midler? Ungdomsrådet sitter med litt 

penger. Roy- Arne spør elevrådet. Anette R Pedersen hører med leder i MEBIL 

om hva som må til for å få klatreveggen til å fungere igjen. FAU kartlegger et 

evt ønske om bruk på Sand (av elever). 

Ref: Terese Lian Nordnes 


