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FAU-møte på Sand skole 22.oktober 2020 

 

Tilstede: Elisabeth, Stine, Tone, Marita, Fredrik, Kent-Are, Terje, Randi, Anna, Line, Roy-Arne og 

Stina 

  

 

Årets FAU med vara i parentes 

 

1. trinn  Line Hansen (Andreas Svengård) 

2. trinn  Anna K Gunsdottir (Lisa Tollefsen) 

3. trinn  Camilla Jernberg (Stine Brox) 

4. trinn  Marita Brox (Lill Jorun Larsen) 

5. trinn  Tone Haukvik (Camilla Heimro) 

6. trinn  Terje Løvheim (Linn K Ingebrigtsen) 

7. trinn  Stina O Myhre (Aksel Strimp) 

8. trinn  Elin Polle (Elisabeth Furumo) 

9. trinn  Randi With (Jon Brox) 

10. trinn  Fredrik Nordnes og Kent Are Amundsen (Lena Norli) 
 

Sak 1/2020 

 

Roy-Arne informerer om FAUs oppgaver. 

 

• Være foreldrenes talerør og fora for drøftinger som gjelder elevene og elevenes skolemiljø 

• FAU kan organisere og gjennomføre tiltak til beste for elevene og skole/hjem samarbeidet.  

• SU er skolens høyeste organ og FAU kan spille inn til SU, samt har to representanter i SU 

 

Fug.no – nettside (foreldreutvalget for grunnskolen) 

 

Sak2/2020 

 

Valg: Fredrik ble gjenvalgt til leder i FAU og vil da sitte i SU 

         Terje ble valgt til nestleder (vara for leder) 

         Stina ble valgt til sekretær 

         Line ble valgt til representant i SU 

 

Sak 3/2020 

  

Opplæringsloven § 9-A- trygt og godt skolemiljø. Roy-Arne informerer 

• Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring.  

• I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning 

https://www.fug.no/sfo.463555.no.html


(SFO) og på leksehjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske 

miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet. 

• Stort, digitalt foreldremøte tirsdag 27/10 kl 19.30-20.30 på Teams, nettopp med fokus på 

samarbeidet rundt elevenes skolemiljø.  

 

Sak 4/2020 

 

Info om årets grunnskoleuke. Temaet var årets tv-aksjon «Et hav av muligheter». Elevene har jobbet 

godt og har laget bæreposer, lært om plast i havet, ryddet plast, laget masse ulike ting og løpt til 

inntekt for saken. Sand skoles spleis har tatt inn over 26000kr i skrivende øyeblikk og det er vi 

veldig fornøyd med. 

 

 

Sak 5/2020 

 

Fremtidig skolestruktur 

 

Kommunestyret har bestilt utredning av skolestruktur i Malangen. 

Uavhengig av hva som blir utfallet, vil involvering og saklighet i utredninga ha stor betydning. Det 

er viktig at alle involverte kan akseptere utfallet ut fra at det er gjort et grundig arbeid på forhånd 

Nedsatt arbeidsgruppe som forarbeid: 

 

Lillian Pedersen – konstituert rådmann 

Synne Gjerdrum – Rådgiver oppvekst (referent) 

Roy Arne Myhre – enhetsleder/rektor Sand skole 

Edel-Mari Johansen – Fagforbundet 

Bengt Erik Hansen – fagleder Nordkjosbotn skole 

Geir Tansø – utdanningsforbundet 

Laila Bråten – hovedverneombud 

Svein Kristian Pettersen – Enhetsleder byggforvaltning 

 

Gjennomgang av mandat.  

Arbeidsgruppas mandat utledes av kommunestyrevedtak 10.06.20, og sendes gruppas medlemmer 

på mail.  

Romprogram: 

Arbeidsgruppa gjør forarbeid på romprogrammet før ekstern kompetanse hentes inn. Lilian utreder 

bakgrunn. Byggforvaltning utreder eksisterende bygg og Synne Gjerdrum jobber med 

dimensjoneringsgrunnlaget. Punktet Rom og funksjoner i framtidens skolebygg jobbes med av alle 

involverte. Det må sikres involvering og medvirkning fra relevante parter. Hamnvåg 

montessoriskole inviteres inn i arbeidsgruppa, og enhetsleder ved Sand skole gjør en jobb for å sikre 

at stemmer fra foresatte i de ulike bygdene som sogner til skolen blir involvert så langt det er mulig.  

  

Punktene i romprogrammet som omhandler helhetlig skoleanlegg og kostnader, håndteres av 

ekstern kompetanse.  

  

Medvirkning 

Alle foresatte, elever (fra 5.trinn), elevråd og ansatte har fått mulighet til å uttale seg om skolens 

utforming, uteområdet og plassering –tilhørende Sand skole. Samme gjøres på Hamnvåg – sendes 

inn til rådgiver oppvekst 

https://www.fug.no/lekser-og-leksehjelp.462865.no.html
https://www.fug.no/fysisk-skolemiljoe.467749.no.html
https://www.fug.no/fysisk-skolemiljoe.467749.no.html
https://www.fug.no/hva-er-mobbing.468189.no.html


 

NB! Rådgiver oppvekst sammenfatter innspillene. Kun rådgiver oppvekst som har behandlet disse 

tilbakemeldingene. 

 

Sak 6/2020 

 

Asbestundersøkelse 

 

Roy Arne informerer 

I arbeidet med utredning kom det fram mulig mistanke om asbest på et rom i den eldste delen av 

skolen. Dette har byggforvaltning vært orientert om hele veien. Da enhetsleder ble klart over denne 

mistanken, ble det umiddelbart tatt kontakt med INVENI bedrift som besørget prøvetaking og 

innsending til SINTEF. 

Det aktuelle rommet ble avstengt og har vært låst siden. 

Prøven viste at limstoffet under golvbelegget hadde spor av asbest i seg. 

Rapporten fra INVENI sier: 

1. De aktuelle rommene bør fortsatt være stengt inntil tiltak er gjennomført. 

2. Vi anbefaler at belegget fjernes av godkjent firma 

 

Saken ligger nå hos byggforvalting. 

 

Sak 7/2020 

Miljøtiltak/arrangement for skolens elever og foresatte i FAU regi? 

Vanskelig å tenke hele skolen da vi foreløpig ikke skal blande kohorter. 

Likevel kan det være aktuelt med klassevise miljøtiltak. Her er klassekontaktene naturlige 

initiativtakere/koordinatorer. 

Husk at vi har bl.a Skrivarholmen som passer godt til samling f.eks for en klasse. 

Ha fokus på at alle familier må inkluderes i beskjeder/muligheter 

Skolen kan være behjelpelig med å sende transponder til foreldregruppe om det trengs. 

Det oppfordres til at alle klassekontakter prøver å sette i gang et tiltak i sin gruppe.  

 

Sak8/2020 

Balsfjordskolens plan for elevens psykososiale skolemiljø – evaluering/innspill 

Roy- Arne informerer og gir planen til de to som er valgt inn i SU der denne skal evalueres. 

 

Sak 9/2020 

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Hvordan få størst mulig deltakelse? 

Roy-Arne informerer 

Elevundersøkelsen/foreldreundersøkelsen årlig 

Elevundersøkelsen tas i skoletida. 98% deltakelse 

Foreldreundersøkelsen har de siste årene ligget rundt 40%.  

Vi ønsker selvsagt flest mulig innspill for at det skal være et bilde av alle foresattes synspunkter. 

Vi har ingen mulighet til å se hvem som har svart/ikke svart. 

Ett tiltak vill være å ha det på skolens dag – men pga Korona ikke mulig i år. 

Utviklingssamtalene ønskes så tidlig som mulig i skoleåret slik at hjem og skole kan sette mål og se 

framover i forhold til utvikling. 

Ideer for å øke deltakelsen: 

Understreke betydningen av foreldrenes opplevelse av skolen. 

Må tas pr. barn og kan tas på ipad og PC 



Kan se hvor stort prosentvist antall som har svart pr klasse. Kan man ha en konkurranse i 

foreldregruppene? Vil det kunne øke deltagelsen? 

 

Sak 10/2020 

 

Møteplan videre 

Fredrik lager Messenger-gruppe for FAU-medlemmene. Skolen kan dele klasselistene med 

foreldrene i klassen slik at de har mulighet til å kontakte hverandre og lettere samarbeide i 

foreldregruppa.  

 

Nytt møte i FAU: Tirsdag 19.januar-2021 klokken 18.00 på musikkrommet. 

 

Referent  

Stina Olsen Myhre 

 

 

 

 

 

 

 


