
 

Referat FAU UTØY SKOLE   

Mandag 26. mai 2014 KL. 1900-2100 
Sted: SFO rommet. 

 

Til stede:  

Jan – Erik Frisli 

7. trinn: Knut Sverre Nilsen, 3. trinn: Gunn Elin Vikestad   

2. trinn: Asbjørn Ferstad, 1. trinn: Christine Steinsli 

 

Innkalling godkjent. 

 

Referat fra møte 28.4 godkjent og protokoll underskrevet. 

 

Orientering fra IKFU. 

Saker det jobbes med i IKFU Info og erfaring om leksefri skole, oppfølging av "den ene",  

felles vedtekter for alle FAU i Inderøy kommune, opplæring og info til nye foreldre  

representanter. Elevskjema i forkant av elevsamtaler, felles i hele kommunen?   

  

 

Sak 17 – 12/13 Bygningsmessige utbedringer på skolen. 

Sikring av glass i inngangspartier. Saken har pågått i ett år uten at det er gjort noen 

utbedringer. Er det noen unger som skader seg vil FAU anmelde de ansvarlige. 

 

Sikring av sluk ved wirebane. Hvem har ansvaret? Denne utgjør en fare for ungene. 

 

Sak 18 – 12/13 Aktivitetsapparater på skolen. 

FAU har søkt penger hos sparebankfondet. Fikk avslag på søknaden. 

Jan-Erik bestiller edderkopphuske.  

Status Hundremeterskogen: Selve stien er ryddet. Ligger et tre over stien som følge av rotvelt. 

Skolen må ta kontakt med grunneier.  

    

Sak 19 – 12/13 Et bedre FAU 
    http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202   
 

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

   Trafikkmåler er satt opp i Bruåsbakken. 

 

Sak 23 – 13/14 Skolemelk 

Får alle melk etter feriene? Det må finnes en praktisk løsning slik at det kan leveres melk i 

ferien slik at alle får melk 1. dag etter ferien. 

 

 

Orientering fra rektor. 

Ny rektor er tilsatt. Hun heter Åse Marie Hagen, 41 år og jobber i dag som lærer ved 

Egge ungdomsskole.  

Hun vil komme på besøk på skolen i neste uke og etter hvert hilse på både elever, 

personale og foreldre. Det blir bra. 

-          Inngangsparti: Jeg har tatt kontakt med rådmann direkte og han vil ta opp saken med 

plan/bygg umiddelbart. Jeg følger opp fortløpende. VO er også inne i bilde. 

-          Plassering av dissestativ: Kollegiet og vaktmester ønsker at dissen plasseres til høyre 

for eksisterende stativ. 

I dag står det en ballstang der.  



 

-          Avslutning på Rostad blir torsdag 19.juni. I hovedtrekk blir opplegget som tidligere, 

men personalet ønsker et mer «frivillig» opplegg mht aktiviteter slik at folk kan bli 

med på hva de vil. Hva sier dere som foreldre?  

   

Aktivitetene bør tilpasses tiden vi har disponibel. Blir ofte travelt å springe fra aktivitet til 

aktivitet. Alle aktivitetene bør foregå på gressplenen. FAU mener aktivitetene bør være 

obligatorisk. 

 

 

 

 

 


