
FAU møte, Sand Skole
30.09.2021

Årets FAU
1.klasse: Sara Schott, Vara:
2.klasse: Ingeborg Larsen, Vara: Siri Hanssen
3.klasse: Anna Katrin Gunnsdottir,    Vara: Vanja Frost
4.Klasse: Victoria Andreassen,     Vara: Håvard Nilsen
5.klasse: Malin Wikeland, Vara; Kristin Jernberg
6.klasse: Oddrun Kristiansen, Vara:Elisabeth Klaussen
7.klasse: Marita Brox Sørensen,     Vara: Andreas Nilsen.
8.klasse: Terese Lian Nordnes,     Vara: Hege Edvardsen.
9 klasse: Elin Polle, Vara: Elisabeth Furumo.
10. klasse:Randi Workin Width, Vara: Robin Gout.

Til stede: Ingeborg, Malin, Hege, Randi, Fredrik, Rune.
(sak 1, reg. Oppmøte )

Møteleder: Fredrik.
(sak 2, valg av møteleder)

Sak 3: Årsberetning
● Forespørsel om flere lekeapparater.

Tiltak: Ble over to kvelder satt opp et ørnerede og et dissestativ av foreldre og lærere.
● Elevundersøkelse

Mottatt spørsmål på hvilke tiltak som gjøres av skolen.
Tiltak: Ba lærerene synliggjøre tiltak på ukeplanene.

● Upassende språkbruk på buss.
Tiltak: be foreldrene prate mer med barna hjemme om oppførsel på bussen. I tillegg til
en periode ned faste plasser på bussen. Må jobbes videre med i år også.

Innspill fra rektor: skal etterlyse en plan fra busselskapet, med tips/tiltak og erfaringer fra andre
skoler.

● 17.mai arrangement
Salg av is og balløp i samarbeid med røyken IL.
FAU tjente 5000,- som uavkortet gitt til elevrådet.

Sak 4: valg av  leder FAU
● Utsatt.

Sak 5: valg av representant SU
● Utsatt.

Midlertidig representant: Anna



Sak 6: utviklingsprosjekt
● Rektor informerer om oppfølgingsordningen i balsfjord. Tilstandsrapport i balsfjordskolen

kommer, og blir lagt ut på skolens hjemmeside med videre info.
Overordnet mål: alle elever i skolen skal oppleve et trygt og inkluderende skolemiljø.

Sak 7: skole/hjem samarbeid
Rektor informerer. (se sak 6)

Sak 8: Brukermedvirkningsprosess, prosjektering ny skole.
● Første møte i prosessen er unnagjort.
● Neste møte i uke 44.

(frist for innspill 14.oktober)
Prosessdokument sendes ut via klasserepresentanter til alle foresatte. Gjerne med oppfordring
til at foresatte kommer med generelle ønsker til ny skole, da vi antar at alle ikke tar seg tiden til
å lese hele dokumentet.

Sak 9: møteplan videre
onsdag 6.10, 18.30
Digitalt møte for valg av leder i FAU og representant i SU.

Sak 10: Eventuelt

Rektor informerer: Grunnskoleuke blir i uke 45. Og skolens dag legges til Lørdag 13.11. Elever
har fri påfølgende mandag og tirsdag. (planleggingsdager)

Referent: Anna K. Gunnsdottir.


