
               Sand skole 

                 -et godt sted å være for å lære - 

 

 

Referat fra møte i FAU tirsdag 261119 

 
Tilstede: Lasse Mosli, Yvonne Jakobsen, Tone Rognmo, Anette Røst Pedersen, Marianne 

Heimro, Roy Arne Myhre, Fredrik Nordnes 

 

Diverse informasjon om FAU: 

 

- FUG har en god nettside somk anbefales å bruke, mange gode tips 

- Foreldrerådet: Viktig med god dialog mellom skole- hjem 

- Ulike arbeidsoppgaver: bl a miljø, informasjon, samarbeid, sosiale aktiviteter, kontakt/bin-

deledd 

- Forslag om tettere samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontakter, f eks sette av noen 

timer pr år som er frigitt lærer for bruk til samarbeid med foreldrekontaktene 

 

Valg: 

- Leder, Fredrik Nordnes 

- Nestleder, Marianne Heimro 

- Representanter til SU:  

Yvonne Jakobsen og Anette Røst Pedersen 

Tone Rognmo, vararepresentant 

 

9A Nytt regelverk om skolemiljø: 

 

- Skolens plikter 

- Rettigheter, se også nullmobbing.no 

 

Evaluering av det store foreldremøtet og grunnskoleuka/ skolens dag: 

 

Foreldremøte: 

- Viktig tema 

- Flink å formidle 

- Forståelig innhold 

- Kunne vært en kort evaluering 

- Få med flere foreldre ved å bevisstgjøre viktigheten av å delta/ viktige temaer 

- Etterarbeid: kunne bruke ny kunnskap videre f eks med rollespill,i elevrådet, FU, tema på 

foreldremøter 

- Viktig å føle engasjement, valg av foreldrekontakt på våren dersom det er mulig? 

 

Grunnskoleuka/ skolens dag:  

- Lærerikt for elevene, flinke elever, god oversikt over sine gjøremål 

- Fint å ikke dele inn i arbeidsgrupper med for stort alderssprang 

- Flott at mange stiller opp på skolens dag 

- En ide å engasjere FU i planlegginga for å skape engasjement hos foresatte 

- Det er veldig trangt i kafeområdet oppe på ungdomsskolen 

- Forslag om aktivitetskart for å få en oversikt over hva som er hvor og når 

- Forslag om å bruke andre rom, gymsalen og evt flytte allmøtet til Ramergstua? 

- OBS! Husk at det må selges pølser i kafeen neste år 

- Eventyrstunda var i gymsalen, bedre oversikt for å se men dårlig lyd 



- Miljømarsjen var godt forarbeidet, men det ble kringkastet for dårlig, bør sendes ut felles 

melding til alle foresatte via transponder 

- Det er viktig at FU tar ansvar og hjelper klassene til å påse at all informasjon når frem til 

alle (FB ,SMS, transponder) 

 

Økonomisk sitasjon på Malangseidet og Sand skole  

 

- Forslag fra rådmann er og sette budsjettet til Malangseidet skole i kr 0,- fra 2020. 

- Innebærer færre ansatte fra 2020, resterende overføres til stillinger på Sand 

- Bassenget foreslås også fjernet fra budsjettet fra 2020. 

 

Eventuelt 

 

- Blir alle som sitter i elevrådet kalt inn? Viktig å se etter at alle klasser er representert/ kalt 

inn til møtene 

- Sletta- Fjellbygda bussen er veldig tidlig ved skolen om morgen. Roy har sendt forespørsel 

til fylket om den kan justeres slik at elevene kommer senere til skolen 

- For elevene fra Malangseidet skole er det leid minibuss ut 2019. Det er flere forslag i kom-

munen for videre løsninger som ikke er avklart enda 

- Nye regler fra i høst som innebærer et krav om minimum 3 døgns overnatting og tilskudd på 

ca 2500 pr elev. Her vil dette brukes ifm klasseturen i 10. klasse. 

 

 

 

 

Nytt møte: 28.januar 2020 kl 18.00. 

 

 

Ref: Marianne Heimro 


