
 

Referat   

FAU UTØY SKOLE   

Mandag 3. mars 2014 KL. 1900-2100 
Sted: SFO rommet. 

 

Tilstede: 

Jan-Erik Frisli, Solvår E Heirsaunet, 7. trinn: Knut Sverre Nilsen 6. trinn: Marita Helen Sørli, 

5. trinn: Kari Sandsaunet, Marius Haga 4. trinn: Anne Haga 3. trinn: Janne Vang 2. trinn: 

Asbjørn Ferstad, 1. trinn: Christine Steinsli, Mona Dahle. 

 

Innkalling godkjent  

 

Referat fra møte 27.01.14 er godkjent og underskrevet. 

 

Orientering fra IKFU. 

Ønske om at halvplass på SFO skal gi halvplass i ferier, får ikke gehør hos kommunen. Ferien  

på SFO forskyves slik at den sammenfaller med fellesferien. 

 

Ekstraordinært årsmøte og storforeldremøte 1. april. Frivillig Inderøy og Røde Kors stiller 

opp. Det blir natteravn kurs og info om UNICEFS "Den ene". Ekstra ordinært årsmøte 

skyldes vedtektsendringer. 

 

IKFU ønsker å få en fellesstruktur for arrangement på de ulike skolene 

 

 

 

Sak 17 – 12/13 Bygningsmessige utbedringer på skolen. 

Sikring av glass i inngangspartier. FAU forfatter et brev som sendes til 

rektor, rektor tar dettet videre til kommunene. 

 

Sak 18 – 12/13 Aktivitetsapparater på skolen, akebakke og skøytebane. 

   Søker sparebanken om midler, frist 15.03.14 

    

Sak 19 – 12/13 Et bedre FAU 

   FAU perm er lagt ut på denne nettsiden. 
 http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202 

Er det noen som har gamle referater send disse til Marius Haga, 

Marius@rv17.no 

   

Sak 21 – 13/14 Gang- og sykkelveg langs fv. 755. 

   FAU bestiller trafikktelling hos veivesenet.  

 

Sak 22 – 13/14 Etablering av skolemiljøutvalg. 

Forslag om at antall ansatte i utvalget reduseres i stedet for å få inn flere 

fra foreldregruppa. 

 

 

Gjennomgang av FAU-arrangement resten av året. 

Storforeldremøte: 

Presentasjon av foredragsholder, Endre Kanestrøm i klassemøtene. Jan Erik sender en 

presentasjon. Temaet for foredraget: Innfri som elev, som lærer, som foreldre. Ansatte i 

barnehagen og IKFU inviteres. 

 

http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202
mailto:Marius@rv17.no


 

 

Ansvarsfordeling 

 Bord og stoler    Skolen 

 Årsberetning 2013   Christine og Marte Klepp 

 En kanne kaffe og påsmurt   Alle i FAU og klassekontaktene  

 Innbydelse     Anne  

 

Jan-Erik snakker med Inderøyningen for å få litt oppmerksomhet om storforeldremøtet 

 

Priser: 10 kroner kaffe og 10 kroner for brød 

 

 

 

 

Ansvarsfordeling 17. mai  

 Tale    7. trinn   ok 

 Salg og pynting 7.trinn   Knut Sverre 

 Musikk  Korpset  Anne 

 Leiker   4. klasse   Anne 

 Skytterlaget     Marius 

 Fotballkamp  6. klasse  Marita 

 Bestille buss     Anne 

 

Orientering fra rektor. 

Rektor har fått ny jobb. Hun starter som rektor på Røra skole fra 1. august 2014.  Prosessen 

med å få ny rektor på Utøy skole er i gang. 

 

Grunnlovs jubileum alle klassene skal jobbe med dettet på ulike måter. 

 

 

 

 


