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FAU-møte 

 

Dato:   20.09.2021 

Sted:   Herre Skole – Møterom 2.etg 

Møtende 

medlemmer:  Chris Willy Grunnsund, Liv-Wenche Norborg Fiane, Agne Pupsyte,  

Elisabeth Rognsvåg, Stian Langtind, Annette Kåsene, Kine Svarstad-Elverhøy, 

Lea Flademoen Toft og Torbjørn Andersen 

Andre:   Merete Sivertsen 

Referent:  Stian Langtind 

 

Saksliste 

 

 Valg av FAU-leder, FAU-kasserer, FAU-sekretær og SU-representanter 

 FAU-leder:    Chris Willy Grunnsund 

 SU-representant:  Chris Willy Grunnsund 

 SU-representant:  Liv-Wenche Norborg Fiane 

 FAU-kasserer:  Agne Pupsyte 

 FAU-sekretær:  Stian Langtind 

 

 Situasjonen rundt fådeling ble tatt opp. 

 1. og 2. klasse på onsdager 

 5.- 7. klasse har 3 lærere – En bedring fra året før. 

 Det har vært litt innkjøring 

 Erfarer at det er positivt med variasjon 

 Bevilgningen som ble gitt for dagens løsning på fådelingen må 

fortsette/opprettholdes. 

 Tas opp på neste SU-møte. 

 Dette har også blitt meldt inn til kommunen.   

 

 Ønske om skolebøker i hovedfagene – Blant annet oppgave -og arbeidsbøker 

 Flere foreldre har dårlige erfaringer ved kopier – Mye ark og rot. 

 Elevene bruker mye tid på å navigere seg gjennom apper, via papirkopier o.l ved 

hjemmelekser. 

 Digitale lisenser. 

 Det finnes ubrukte midler i skolens budsjett som kanskje kan benyttes til 

skolebøker. 



 

 Rektor skal ha en debrief med lærerene, nå som foreldremøtene er gjennomført, 

for å høre på deres tilbakemeldinger rundt skolebøker. 

 

 Det ble stilt spørsmål om hvorfor miljøterapeut ikke blir erstattet 

 Herre skole og Rønholt har ikke egne miljøterapeuter 

 

 

 Ipad – Hvordan håndteres skader på disse? 

 Erstatningskrav beror på om ting blir skadet med vilje eller ved et uhell. 

 Gode rutiner på skjermbytte. 

 Et forslag som har kommet inn, er at det opprettes en elevbedrift som kan jobbe 

med reparasjon av Ipad/nettbrett. 

 

 Ønske om dugnad på uteområdene ble tatt opp av Merete. 

 Rydding i skogen 

 Maling av bod 

 Male paradis i skolegården 

 Etterfylle med fallsand rundt lekestativene. 

 Det er penger i budsjettet – rundt 60.000, - 

 

 Etter ungdomskolen ble flyttet, erfarer rektor at det er mer leking i skolegården. 

 

 Det er ønske om bedre løsninger på distribueringen/utdelingen av timeplaner. 

 

 Rektor sjekker dette med lærerne. 

 

 Flere erfarer problemer med det nye Kiss & Ride-området.  

 Store steiner raser ut fra støttemuren som er etablert ved Kiss & Ride-området. 

Ved påkjørsel, kan disse «skvette» av gårde og treffe personer/biler. 

 

 Utrygg ferdsel opp til skole, da barna må ut på «veien» igjen for å gå opp til 

skolen. Her kommer også søppelbilen kjørende i stor fart på tømmedager. 

 

 Stor ansamling av ungdomsskoleelever, der SFO-barn blir sluppet av. 

Disse kan oppfattes som skremmende for de yngre barna, da de må passeres for 

å komme seg opp til SFO. 

 


