
Referat FAU UTØY SKOLE  
Mandag 29. september 2014 KL. 1900-2100
Sted: SFO rommet.

Tilstede:
6. trinn: Marius Haga, 5. trinn: Kåre Jørgen Haugen, Anne Haga 4. trinn: Janne Vang,
Gunn Johanne Høstland, 3. trinn: Ida Stene Tangstad 2. trinn: Christine Steinsli, Mona Dahle. 
1. trinn: Olav Nossum

Innkallingen er  godkjent

Referat fra møte 25.08.14 godkjent og underskrevet

Orientering fra IKFU
 Kurs for foreldrerepresentantene i høst ble avlyst. IKFU finner en ny dato. 
 Jobber med å lage rettingslinjer for vedtekter for FAU og SU 
 Skjema for elevsamtaler, elev/foreldresamtaler, veldig ulikt på ulike skoler i 

kommunen
 Svømmeopplæring 
 Storforeldremøte 7. april 2015 på kulturhuset. Er det noen som har forslag til 

foredragsholder?

Sak 17 – 12/13 Bygningsmessige utbedringer på skolen.
Sikring av glass i inngangspartier. Vi har fått svar fra kommunen, skal prioriteres neste år. 
FAU slår seg ikke til ro med det. Jan-Erik sender et svar til kommunen. Vi må få skiftet ut de 
nederste glassene.

Sak 18 – 12/13 Aktivitetsapparater på skolen.
 Montering av edderkopphuske er gjennomført.
 Utskifting av stokk på dissestativ er gjennomført.
 Vant for legging av is. Frigg har ansvar for islegging.

Sak 19 – 12/13 Et bedre FAU
http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202
Forslag om å flytte sommeravslutningen fra Rostad til Utøy skole. 
Juleavslutningen: Dato 11. desember. Det kom forslag om å ha dette arrangementet på Øynheim. 
 Anne sjekker muligheten for å låne Øynheim.
 Anne sjekker lys og lyd. 

Sak 21 – 13/14 Gang- og sykkelveg langs fv. 755.
Jan-Erik har prøvd å få kontakt med statens vegvesen men har ikke kommet igjennom på 
telefon.

Sak 23 – 13/14 Skolemelk
Jan-Erik har snakket med Tine. Tar med saken over til SU.

Grunnskoleuka
Bruker ressursene på juleavslutningen. Grunnskoleuka blir ikke markert i år.

Økonomi
Det blir tatt en revisjon på regnskapet i forbindelse med skifte av kasserer.

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


Eventuelt
Mona bestiller 7 hefter "Foreldrekontakt JEG?".
 Jan-Erik Frisli og Christine Norum Steinsli fortsetter som representanter i 

Skoleutvalget (SU). Ida Stene Tangstad kommer i tillegg i Skolemiljøutvalget (SMU). 
Anne Haga er vara.

Orientering fra rektor
 Rektor videreformidlet saker som har kommet opp i elevrådet. 


