
Referat fra fau møte 30 april 
Videomøte via google-meet.  
 
Tilstede: Inger Marie Tandstad Andersen, Harald Dirdal, Tobias Wittchen, Tor Magne 
Auestad, Målfrid Heien og Bente Hansen  
Ikke møtt: Eivind Nielsen 
 
Saker:  
 
● Status oppsett av nytt lekestativ.  

- lekestativet skal opp før sommerferien. Harald har hovedansvaret for at dette skjer. 
- Harald skaffer liten gravemaskin og eventuelt bil m/ kran  
- Målfrid sjekker opp om vi må ha ny fallsingel. Harald sjekker pris hos Lillebø. 
- Ta kontakt med Målfrid om det er noe dere lurer på.  

 
Merking av brentball banene venter vi med til høsten pga oppussing av skolen.  
 
 
● Skolegårdsfesten forskyves til august/spetember pga av Covid 19 

-  
 
● Dugnad dette året må utsettes til neste vår.  
 
● Gjesdal kommune skal bli/vere ein trafikksikker kommune. Kommunen skal i samband 
med dette gjere eit arbeid for å få ei godkjenning for dette. 

- Skolen har pr i dag rutiner angående sikkerhet i trafikken, men de ligger i skolens 
dokumenter og på hjemmesiden. 

- Skolen ønsker å gjøre de mer synlig med en egen trafikksikkerhetsplan.  
- Trafikksikkerhet som tema på fau møte i november 
- Trafikksikkerhet er et tema som er aktuelt på foreldremøte med 1.klasse.  

 
● Kort referat fra kommunalt fau gjennomført via teams. 

  Saker: 
- koronasituasjon på skolene 
 - mobilfri skole. Et ønske om lik praksis på alle skolene. 
Hva tenker fau om det? 
Har vært noen uheldige episoder ved bruk av mobil 
Vi må bruke mobiltelefonen på en klok måte- en del av ungdomskulturen.  
Mobilen blir brukt i undervisning til for eksempel filming og spilling musikk 
Fau er positiv til å prøve ut en type ordning, men ingenting er fastlåst 
  
  
 

 
-  



 
● Valg av nytt FAU. Til hausten går Eivind, Bente og Inger Marie ut av FAU. Det veldig kjekt 
om nokon skulle ha lyst å ta ein ny periode. FAU må finne 3 stk som kan gå inn i FAU frå 
hausten av.  

- fau er i gang med å verve nye medlemmer.  
 
 
Nytt fau møte 27 mai kl 18.00 
 
 
referent Bente Hansen. 


