
Referat fra FAU møte 7. januar. 
 
Rektor informerer: 

- Elevundersøkelse gjennomgås neste møte 
- Anne Nyborg er ny inspektør. Hun kommer fra Nordpolen skole, har spennende 

erfaring med bruk av læringsbrett. Hun begynner 1 mars.  
- I påvente av ny inspektør så er ansvaret fordelt slik:  

o Rektor, 1 trinn  
o May-Britt, 2 trinn   
o Per-Olav, 3 trinn 

- 6 A: Kontaktlærer Bent har permisjon i 4 måneder, Frida er vikar som kontaktlærer og 
nyansatt lærer Kevin vikarierer for Frida som faglærer 

- 2 A: Nyansatt lærer Selma kommer 1. mars, i mellomtiden er det lærerstudent 
Margrethe som er kontaktlærer 

- Økonomien til Voksen Skole går med overskudd, ekstra 400.000 kommer i tillegg som 
refusjon på taxi fra tidligere år (dette var ikke forventet) 

o Fokus på investering innen elektroniske hjelpemidler, vurdering pågår om 
laptop/læringsbrett på alle trinn/enkelte trinn.  

o Behov for å bedre utstyret for lydanlegg, vil snakke med koret for å se på 
mulighet for felles utstyr 

o Personalrom blir pusset opp. Bidrag fra Undervisningsbygg, men møblering 
står Voksen skole for (anslås til 200.000)  

o Mat og helse rommet er det søkt om midler fra Undervisningsbygg for 
oppgradering. Søknad er sendt. 

o Ser på behovet for mer utstyr på Sløyden  
o Datarom: inneholder i dag ett klassesett på 15 pc`er (holder 1 år til, så fases 

de ut) 
▪ Ønsker å endre bruken av dette rommet. Er under vurdering.  

o Fortsette med tilbud for elever med lesevansker en gjennomgang med Lingit 
(leverer verktøyene lingdys etc) for gjennomgang av aktuelle verktøy og 
inspirasjon.  

▪ Vurdere ett ekstra tilbud til foreldre til elever med lærevansker 
tilsvarende gjennomgang av verktøy i formål for å hjelpe sine barn 
videre med verktøy 

- Leirskole: Skolen har ansvaret for transporten, dersom 17. mai inntektene for trinnet 
ikke dekker kostnad til transport så dekker skolen mellomlegget.  

- Foreldremøte: Innkalles fra vinterferien til 15. mars. Rektor oppfordret til 
synspunkter og dele erfaringer fra foreldremøter for å vurdere om innhold/agenda 
skal justeres. Ønsker å fokusere på noe konkret, skape en arena for å bli bedre kjent, 
gruppecaser. Unngå personifisering, utfordringer i klassen skal snakkes om som sak 
og skal ikke oppleves som ubehagelig eller uthengning av enkelt barn/foreldre.  

- Rektor vil sende ut informasjon til foreldrene:   
o Trafikksikkerhet: Minne om at det ikke er lov til å kjøre ned til skoleporten. 

Har vært flere uheldige hendelser 
o Byggearbeid: Vann og avløpsetaten. Blir støy og anleggsområde. Oppstart 

antas i kvartal 1  
o Permisjonsreglementet 



- Foreldreovertakelse: Det er nok foreldre som har meldt seg og AKS bidrar. Lærere 
planlegger onsdag 8 januar og involverer foreldrene deretter. Informasjon om de 
ulike opplegg kommer når det er klart. 

FAU: 
- Økonomi: Kontakter administrasjonen for å få oversikt over bevegelsene på kontoen 

før FAU tok over i 2019 for å få endelig oversikt over midler.  
- FAU har opprettet egen bedriftskonto og har fått overført midlene som skolen hadde 

tidliger 
- Klargjort VIPPS konto: Voksen Skole FAU 580888 
- Veronika og Lene skal klargjøre VIPPS til bruk på 17.mai og bestille VIPPS materiell 

(plakater etc) 
- FAU representanter besluttet å utføre en trafikk aksjon i uke 3 i sammenheng med 

rektors påminnelse om at det ikke er lov å kjøre ned veien til hovedporten (husk 
refleksvester) 
kl. 7.45-8.05 

o Mandag: Louise og Stian 
o Tirsdag: Veronika og Frøy  
o Onsdag: Ellen 
o Torsdag: Eva  
o Fredag: Lene 

- Veronika tar ansvar for å legge inn en søknad til Sparebankstiftelsen for midler til nytt 
lekeapparat i store skolegård, frist 31. januar 

 


