
Referat fra møte i FAU 
14. september 2021 

Til stede 

1. trinn - 
2. trinn Stine 
3. trinn - 
4. trinn Thomas 
5. trinn Emil 
6. trinn Audun (ref) 
7. trinn - 
8A  
8B - 
8C Trine Nyvold 
9A - 
9B Emil 
10A - 
10B - 
10C Monica Berge 

 

Fra skolen: Hege Østmark (rektor) og Jan Emil Græsli (ass. rektor) 

Konstituerende møte blir neste møte, 26. oktober kl. 19:00. Det oppfordres til å jobbe for å få en 

representasjon som representerer helheten ved Fillan skole 

1. Orientering om koronasituasjonen 
Det har vært et koronautbrudd som har påvirket 9. trinn spesielt, men også 4. trinn som følge av en 

nærkontakt. Testkapasiteten har vært sprengt, noe som har medført noe lengre ventetider før 

testing enn ønskelig. Selve gjennomføringen av massetesting (u-trinn) og hjemmetesting (4. trinn) 

har vært god. 

I denne sammenhengen er det viktig at foreldre er klar over at det er lokale helsemyndigheter som 

håndterer selve koronahåndteringen. Hvem som settes i karantene og praktisk gjennomføring skjer i 

samarbeid mellom helse og skole, men med helse som ansvarlig. 

Det skjer nå en nasjonal dreining fra smittesporing til hjemmetesting. Det vil si at ved eventuelle 

fremtidige utbrudd vil det være hjemmetesting med hurtigtester som vil bli brukt for å kartlegge 

smittespredning. 

Ønske fra skolen om at så mange som mulig registrerer seg på VISMA Min skole-appen. (184/471) 

FAU tar oppfordringen og deler oppfordringen til sine klasser. 

Viktig å klargjøre «avsender» av meldinger, spesielt når skolen ikke har direkte ansvar. 

2. Mulighetsstudie Fillan skole 
Fillan skole har i flere år hatt avvik på lærerarbeidsplassene hos arbeidstilsynet som må utbedres. I 

forbindelse med forberedelsene til arbeidet ble det avdekket muggsopp i administrasjonsfløya. 

Som følge av dette ble hele skolen gjennomgått, men uten flere funn av muggsopp i elevarealet. 



Parallelt med denne prosessen har politisk hold bedt om at det utredes fremtidens skole i Fillan. Pir II 

er valgt til å utrede 3 alternativer 

1. Renovere eksisterende bygg 

2. Rive deler og bygge nytt på eksisterende tomt 

3. Ny skole på ny tomt 

Skolen selv opplever at dagens bygg ikke er i tråd med dagens krav til både plass, inndeling og 

pedagogisk miljø. 

Viktig at vi som FAU er på ballen og kommer med innspill til prosessen. Ny skole vil vise at Hitra 

kommune satser på skole og oppvekstmiljøet til barna våre, og det vil være et stort fortrinn i 

rekruttering av nye innbyggere og medarbeidere. Hva vil Hitra? Hitra må være offensiv i forhold til å 

vise at vi tar vare på framtida vår. Skal vi få tak i de personene vil trenger til næringslivet så må vi 

gjøre noe storartet og nytt! Viktig å også ha med fokus på uteområdet. 

Prosessen til Pir II vil medføre medvirkning av FAU.  

3. Uteområdet på Fillan skole  
Vi må ikke slippe tak i denne saken. Vi har 80- 85 elever på barnetrinnet og uteområdet og 

lekeapparatene er fortsatt til nedfalls. Dugnad? 

S-trinnet har forholdsvis stor område, men uteapparatene er slitt. Skolen ønsker å avvente prosessen 

med mulighetsstudien i stedet for å bruke investeringsmidler akkurat nå. 

M-trinnet har mindre uteområde. I noen år har S- og M-trinn sine uteområder vært adskilt, mens det 

fra og med i år er gjort litt mer fleksibelt begge veier. Dette oppleves som positivt! 

Stine, Thomas, Audun og skolen m.fl. tar en befaring etter at skolen har hørt med elevene.  

4. Søknad om støtte, 9. trinn 
Søknad om økonomisk støtte fra FAU ved Fillan skole 

På vegne av 9.trinn Fillan skole, søker vi med dette om økonomisk støtte til middag i forbindelse med 

kulturtur til Trondheim.  

9.trinn skal i løpet av høsten til Trondheim på kulturtur. Vi skal besøke Sverresborg folkemuseum og 

Rockheim. I løpet av turen skal vi ha to måltider, hvor den ene er medbragt lunsj. Vi søker om støtte til 

å kunne dra på Egon på pizzabuffet, for middag. Pizzabuffet koster 139,- per person, hvor vi til 

sammen er 57 elever og voksne. Samlet pris vil da være 7923 kr.  

Vedtak: FAU dekker pizzabuffet u/drikke til elevene. 

Enstemmig. 

5. Annet 
17. mai 

4. trinn ønsker en avklaring hvordan 17.mai-arrangementet skal være fremover. Vi tar opp saken i 

neste møte. 

Skoleskyss 



Det har vært store utfordringer med skoleskyssen, spesielt til Ansnes. Dette har vært tatt opp med 

den lokale ansvarlige og Vy regionalt.  

Foreldregruppa på Ansnes har dokumentert avvik og har gjort at kommunen har kunnet ta opp saken 

helt konkret med Vy. Dette har medført en bedring. 


