
 

FAU Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 3 2019/20 

Møtedato: Onsdag 13. november 2019 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 
Møtetid: Kl. 19.00 - 20.30 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste møte: Tirsdag 10. desember 2019 19.00 – 21.00 

Tilstede: 1. trinn: Reidar Dovland – 2. trinn: Gunnar Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 3. trinn: Dag 

Henning Johannessen, Monica Pedersen Jamvold – 4. trinn: Anette G. Hodnebrug – 5. trinn: Ole Magne 

Torgrimsen, Marianne Omholt Ås – 6. trinn: Sandra Bjerk – 7. trinn: Møyfrid Aarsland, Barbro Johanne Svendsen 

Forfall: 4. trinn: Pål Thomassen, Kim Andre Osmundsen, Barbro Johanne Svendsen 

Kopi til:  Frank Haukeland, Hilde Igland, Odd Einar Halvorsen, Arne Mowatt Haugland (konst. rektor) 

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt: 

Referat 

- Gjennomgang og 

- godkjenning av referat fra forrige FAU-

møte 

-Godkjent.  

Vedtekter - Gjennomgang av gjeldende vedtekter 

for FAU. Tidligere tilsendte vedtekter er 

feil. 

-Gjennomgått. Vedtektene ligger på Landvik 

skoles hjemmeside. 

 

Status - Roller (Brønnøysundregisteret) 

 

- Økonmistatus 

 

- Pågående prosjekter 

- Uteområdet Solvang 

 

-FAU vedtar at leder og kasserer skal få opprettet 

signaturrett. 

-Kasserer venter på avstemming og permer 

  

-Kommunen er kontaktet ang. rullestolrampe på 

Solvang. Lars Petter Eriksen i kommunen er på 

saken. 

Karsten Kleivane kan lage 5 benker til bålplass til 

750 kr pr stk, levert på plassen i mai. Kan 

benkene lages lenger? Og kobles sammen, slik 

at de ikke forsvinner? 

Hallingdal fengsel kan levere gapahuk 5x2,5 m 

med gulv, shingeltak kr 45.000 ferdig levert. 

Medlemmer i FAU må vurdere hvor mye penger 

vi ønsker å bruke på Solvang. 

 

Hva ønsker lærerne? Hvor mange barn bør vi ha 

plass til? 

 

 

 

 

 

Ole Magne 

undersøker 

videre 

 

 

 

Saken tas opp 

neste gang 

 

Frank tar en 

prat med lærere 

Kontakt med FAU/ 

e-post-adresser/ 

Facebook 

- E-postadresser (se vedtektene §5) 

- Opprette funksjons e-postadresser? 

- FAUs FB-side – ikke mulig å dele 

innlegg fra denne siden. 

- Endring fra «gruppe» til «side»? 

-E-postadressen i vedtektene bør undersøkes og 

brukes.  

Formålet med FAU på Facebook er at innlegg 

skal deles. 

-Vi endrer fra Gruppe til Side 

Frank sjekker 

saken 

 

Gunnar Edvard 

ordner 

Trafikksituasjon/ 

parkering 

- Trafikkgruppa 

 

 

- Neste FAU-møte – trafikk 

 

- Parkeringsplass Solvang (innspill fra 

foreldre) 

-Reidar har laget et forslag til trafikkplan. 

Hjertesoneprosjektet er per i dag ikke aktivt, men 

trafikkgruppa er absolutt oppe og går.  

-Pål Sodefjell i trygg trafikk og Kristine Mikkelsen 

er invitert. 

-Det burde vært gruset opp på parkeringsplassen 

vis-a-vis skolen, den er i elendig forfatning slik 

den er nå. 

 

 

 

 

 

Frank 

undersøker 

med kommunen 



Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

-  -Buss-sak: Torsdagene er bussen full, da må det 

gå to busser. Buss-pris? Månedskort er billigst, 

365 kroner pr måned. Da kan man reise hvor 

man vil.  

-Skolen kan bli bedre på å sende ut informasjon i 

forkant av arrangement, f.eks åpen skole. 

Informasjonen bør samkjøres, slik at ikke en 

klasse vet mye og en annen klasse lite om hva 

som skal skje.  

-Sak angående samarbeid mellom IFO og skole. 

Skolen ønsker selvfølgelig å kunne ha et 

samarbeid til barnas beste. Skolen er underlagt 

en streng taushetsplikt, og kan ikke gi ut 

opplysninger om skolens barn til private aktører. 

Skolen betaler leie til Imås for Naturmur-hallen, 

og banen, og disponerer derfor disse stedene i 

Sfo/Ifo-tid. Skolen har også undervisning for de 

eldre trinnene i Sfo/Ifo-tid. Sfo er skolens 

fritidsordning, her er det et naturlig samarbeid. Ifo 

er en privat aktør, og det er ikke mulig å ha det 

samme samarbeidet der. 

-På 5. trinn opplever elever seg 

forskjellsbehandlet. En av tre klasser skal levere 

alle lekser og ha uke-test på torsdagen, mens de 

andre to klassene har lekse-frist og uke-test på 

fredagen. Det er ønskelig at alle elevene på ett 

trinn har like mye tid til lekser og til å lese til 

prøver. 

Frank tar 

kontakt med 

AKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank 

undersøker 

saken med 

lærerne på 5. 

trinn. 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Frank Haukeland informerer fra skolens 

ledelse. 

-Skolen vår er ikke berørt av rådmannens 

budsjett.  

-Det vurderes en ny og mer rettferdig 

fordelingsmodell.  

-SFO er berørt av rådmannens budsjettforslag.  

FAU er opprørt over forslaget om flere barn pr 

ansatt, og om å øke prisen. Vi ønsker å bringe 

dette videre til KFU.  

-Nasjonale prøver: Antallet barn som scorer på 

nivå 2 har økt til fordel for nivå 3, bortsett fra på 

regning, der har antallet på nivå 3 økt noe. 

Lærerne ønsker å jobbe for å bedre dette. Fokus 

på læringsstrategier. Det blir et møte med 

5.trinns foreldre ang nasjonale prøver.  

 

 

 

-Gunnar Edvard 
tar videre til 
KFU 

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
- Info fra SU-møte  

- Neste SU-møte 10. desember 2019 

  

Fast punkt 

Orientering fra 

KFU 

- Informasjon fra KFUs møter 

- Evaluering KFU-stormøte 

- Ekstraordinært KFU-møte 18/11. 

- Se referater  

Budsjett er den store saken, les referat  

Fast punkt 

Eventuelt 

-    

 


