
Fillan skole FAU 
Referat fra FAU-møte 26.03.2019 
Tilstede: André Jobotn, Audun Norbotten Liland, Lars Monsen, Heidi Kaasbøll, Nina Merete Brevik (referent), Linda Blåsberg, Monica Berge, 

Inger Lise Hauge Mellemsæther, Anne Berit Geving Inderøy, Margareth Halsen 

1. Godkjenning av møtereferat. 

Utsatt til neste møte. 

 

2. Statusoppdatering klasse- og skolemiljø. 

Rektor orienterer om deling av 5.trinn. Dette ble gjort i forbindelse med vinterferien, og man ser 

allerede nå at dette fungerer bra. 

 

Fortsatt tiltak på enkeltelev på 9.trinn, samt noe utfordring på 10.trinn. Det har vært noe hærverk her, 

blant annet med garderobeskapene – og det påpekes at det er de som har utført slike handlinger som 

skal gjøres ansvarlige, ikke hele trinnet.  

 

På spørsmål svarer rektor at hennes strengeste sanksjon er tre dagers utvisning for særlig alvorlige 

handlinger – men dette er ikke nødvendigvis en straff som vil fungere i det lange løp. Systemarbeid er 

derfor det viktigste arbeid som gjøres. 

 

Samarbeidet mellom hjem og skole er også viktig. 

 

Tatt til orientering. 

 

3. Revisjon av ordensreglement (utkast ettersendes) 

Utkast til nytt reglement deles ut. Tidligere har skolens reglement stått på en A4-side. Nå blir det 

lenger, blant annet fordi de ulike reglene blir mer forklart, slik at det skal være klart for alle hva som 

gjelder. 

 

Punktet om hodeplagg må revideres, slik at det blir helt tydelig hva som aksepteres og hva som ikke er 

greit. Slik det står nå, er det for åpent for tolkning. Religiøse hodeplagg kommer utenom dette, så 

lenge de ikke dekker ansiktet.  

 

FAU blir bedt om å lese nøye gjennom forslaget og komme med innspill på e-post til Audun. 

 

4. Annet 

Valg til SU  

Her skal det være to representanter fra FAU. 

Audun Norbotten Liland og Heidi Kaasbøll velges med akklamasjon. 

 

17. mai-feiring 

Lars Monsen informerer om 17.mai og de oppgavene som skal fordeles på de ulike trinnene. Det blir 

også tatt opp at denne oppgaven begynner å bli for stor for 4.trinn, siden det ikke bare er Fillan-

beboere som kommer på 17.maiarrangementet. I tillegg har Fillans befolkning økt voldsomt de siste 

årene, og dette må det også tas hensyn til. Neste års 4.trinn er veldig liten, og en slik jobb blir for mye 

for dem. Denne saken må tas videre til administrasjonen i kommunen. Skolen kan gjerne bidra, men 

kanskje ikke ha hele ansvaret? Et annet spørsmål er om oppgaven skal flyttes til 8.trinn, slik at 

inntekten blir et bidrag til skoletur i tiende. 

 



Audun lager skriver et forslag til brev til kommunen om dette og sender det ut på «høring» til FAUs 

medlemmer. Når det er godkjent, sendes det til kommuneadministrasjonen via rektor. 

 

Klassetur 10.trinn 

Det tas opp om et ønske om avklaring av oppgavefordeling mellom foreldre og skole i forbindelse med 

klasseturer, samt et ønske om å «tenke nytt» i forhold til hvor man drar på klassetur. Forslag nevnt i 

møtet var bl.a. Hvite Busser og språkreise. 

 

FAUs medlemmer drøfter med sine foreldregrupper og tar dette med tilbake i neste møte.  

 

 


