
FAU 28/05-18 

Til stede: Kristin, Sarah, Ann-Margit, Elin (deler av møtet), Tor-E, Alf R, Cathrine. 6.kl har meldt forfall. 

 

1. Referat fra forrige møte.  

- Stian Vatn kontoinnhaver av FAU-konto. 

- Elin informerer, foreldreundersøkelse. Ikke alle har svart. Fristen har ikke gått ut. 
Kontaktlærere purrer på. 

- Nettvett storforeldremøte. Ønskelig med felles foreldremøte med Arild Sollie. Forslag om 
uke 37. 10-14 september. Elin tar kontakt med A. Sollie og finner en dato. 
 
-Bussrute Strøm- Barman. Ikke noe nytt i denne saken. Det er nå kun 4 elever som bor på 
strekningen og som blir berørt av det dårlige tilbudet per dags dato. Foreldre sier ifra om det 
er noe mer FAU kan stille opp med.  
 
- Discokveld – ikke hørt noe fra elevrådet. Vi lar saken gå til høsten da gymsalen åpner igjen. 
Da kan vi lage innflyttingsfest/discokveld samtidig.  
 
- Skolen har fått tildelt 20.000kr i DKSmidler for dette skoleåret. De vil søke om nye midler 
for neste år. Skolen har tatt kontakt med Mia K. Sørensen om å overføre elevarbeid over til 
veggen i sfo’en. Dette vil koste 60.000. Kan FAU bidra med noe.  
 
Vedtak på at 15.000kr går til utsmykking av skolen. Enstemmig vedtatt. 
 
 - Vanskelig å få ut informasjon til foreldrene. FAU har egen fane på Barmans nettside, og vi 
ønsker at FAU-medlemmene legger ut referat på alle facebookgruppene.  
 

2. Rektor informerer: 
 
- Bemanning til høsten. Skolen er ikke i mål enda. Ansatte får flytte inn i personalfløya 1. 

juni. Ønsker å invitere FAU på møte om innflyttingsfest til høsten. Elevene vil stå for 
underholdningen.  

- Spørsmål om klasser og interne forhold i klassene. Alle foreldregrupper er positive og 
ønsker å samarbeide med skolen. Kom gjerne med spørsmål og henvendelser om det skal 
være noe.  

- IKT satsing fremover. Fokus på digitalisering. Et stabilt nett blir på plass etter hvert.  
Diskusjoner om man skal ha nettbrett i skolen, om 8.klassinger skal få egen pc i skolen 
osv. 

- Skolemiljø. Oppvekstsjefen har jobbet med tema, og det vil bli en felles plan for alle 
skolene i Hitra kommune for hvordan man skal ha det på skolen.  
 

3. Fra elevrådet 
Håndballbanen og ballbingen er nærmiljøanlegg. Hvor går grensene for hva som er lov å 
ferdes på? Hvem står for vedlikehold og hvem har ansvaret? Oppmerking av basketbane og 



håndballbane, hvem skal merke opp? Mye storstein som ligger igjen etter byggingen. Håper 
dette blir borte etter asfaltering av indre skolegård. 
 
Ønsker fra elevrådet: 
 
- Vi ser på muligheten for å merke opp håndballbanen og basketbanen. Spraymaling. Kan 

vi låne oppmerkingsutstyret til Dolmøy IL? Kristin tar ansvar for å få i utstyr. Kaller inn til 
liten dugnad for å få merket opp.  

 
- Nett til langvegg i ballbingen. Tas opp på ut-hitra sportsklubb sitt møte. Kristin og 

Cathrine tar ansvar.  
 
- Snekring/dugnad i hinderløypa rundt skolen. Her må vi finne ut av regler for 

hjemmesnekret utstyr. Vi melder elevrådet om at vi venter til brakkene er borte før det 
oppfordres om at de søker igjen til FAU.  

 
- Bord og benker rundt om på skolen. Alf Roar ordner pristilbud på 2 bord/benk og 2 

sittebenker.  
 
- Ønske om nytt fuglerede (stordisse), mer sand i sandkassene, utstyr til sandkassene 

(spader og biler) 
 
- Vedtak om at 15.000kr settes av totalt til elevrådets disposisjon. 12.000 øremerket 

bord og benker (spesifikt bord til mellomtrinnsfløya), 3.000 øremerket utstyr til 
sandkassen og utelek. Enstemmig vedtatt.  

 
4. Informasjonsbrosjyre om FAU.  

Hva er oppgavene til FAU? Hva gjør de? Bør lages til høsten og deles ut til alle klasser.  
Lite tekst og mye bilder. FUG sine sider kan brukes. Elin og Kristin lager teksten og velger ut 
bilder, Sarah setter sammen brosjyren. Elin og Kristin møtes 12.juni.  
 

5. 17.mai 

Det bør lages lager for 17.maiutstyr. Alt ligger bak scenen i gymsalen. Kristin kjøper inn det hun 
trenger.  

Inntektene fra 17.mai. Tradisjon for forhåndssalg på lodd inntil 2 år siden, men siden dette ikke 
er lov ble konsekvensen at mer av inntektene fra selve dagen går til FAU og mindre går til 
klassekassen. Forslag om at kakesalg og lynlotteri deles i to, til klassekassen og FAU, og at 
loddsalget går til klassekassen i sin helhet.  

Vedtak på endring av inntektsfordeling 17.mai. Kakesalg og lynlotteri deles mellom FAU og 
klassen som arrangerer. Alt av loddsalginntekter går til klassen. Enstemmig vedtatt.  

Kristin oppdaterer notatet ”mal for gjennomføring av 17.mai” i tråd med det som ble vedtatt. 

6. Oppsummering av året: Se vedlegg 
 

Referat: Sarah Dahlø Strøm 


