
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

 

Referat for FAU-møte nr. 4 2021/2022 
Møtedato: 11. januar 2022 Møteleder: Trine Larsen 

Møtetid: 19:00-20:30 Referent: Torbjørn Lied 

Møtested: Teams Neste møte: 01. mars 2022 

Til stede: Trine Larsen (rektor), Maren Pedersen (3B), Morten Hoveland (6A), Cathrine Andersen 
(7B), Torbjørn Lied (4B), Bjørn Sigurd Akeland (4A), Eli Gjesdal Erichsen (2B), Per-Christian 
Rosmo (1B), Steffen Salvesen (5A), Ann Christin Bjørke (2A), Berglind Smaradottir (5B), 
Knut Lia (1A), Morten Eriksen Stie (6B), Ida Kristine Steffensen Heiskel (Grimstad 
kommune) 

Forfall: Håvard Slåtterø (7A) 

 
Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølging 

15/21-22 Ny skole – 
orientering fra Ida 

Ida orienterer fra prosessen som har kommet et 
godt stykke videre. 
Barna skal få opplæring/informasjon om 
hvordan man oppfører seg rundt 
anleggsarbeidet. Trafikkbelastningen, særlig 
tungtrafikk, vil ta hensyn til tidspunktene barna 
er på skolen. 
Ida anbefaler prosjektsiden på kommunens 
hjemmesider. 

 

16/21-22 Orientering fra 
møtet med 
kommunen ang. 
trafikksikkerhet 

Morten orienterer. Kommunens stilte opp med 
flere representanter. Det er et mørkt område. 
Det er også søkt fylkeskommunen om 
trafikksikringsmidler. Fylkeskommunen vil 
komme på en befaring. 

 

17/21-22 FAU økonomi Kr 135 000 på konto ved skoleårets start. 
Kr 90 476,- nå. Det har vært lite inntekter de 
siste to årene siden sommerfest og andre 
arrangementer ikke har blitt gjennomført. 

 

18/21-22 17. mai Det er ikke planlagt noe mer rundt dette siden 
forrige møte. 

 

19/21-22 Skolen nå, 
gult nivå, 
beredskapsplan 

Skolen ber om forståelse for at det til tider blir 
ekstra venting ved henting på SFO. Det er 
mange som skal hentes samtidig og de ansatte 
gjør det de kan for å pakke sammen for barna og 
sende de av sted siden foresatte ikke slipper inn 
på skolen. 
Vikarmangel – det er vanskelig å få tak i vikarer 
med pedagogisk utdannelse. Tips gjerne skolen 
om noen kjenner til aktuelle vikarer. 
Økonomistatus inkl budsjett presenteres på 
neste FAU-møte. 

 

20/21-22 Eventuelt FAU ønsker å si takk til alle ansatte på skolen 
som står på for ungene våre. Det er en krevende 
tid å være ansatt i skolen og FAU er veldig 
takknemlige for det arbeidet som legges ned. 
Trine takker for oppslutning rundt smittevern, 
vaksinering og testing av barna. 

 

 


