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Referat
Møte i FAU Valnesfjord skole 4. desember 2019

(3. FAU-møte for skoleåret 2019/2020)

Til stede:
Lill Anita Karlsen (2.kl.), Jens Kyed og Margrete Torseter (4.kl.), Jan Arild Bergh (5. kl.), Lise 
Nesdal (6.kl), Ragnhild Gundersen (7.kl), Heidi Albertsen (8.kl.), Wadi Haugen og Harry 
Skoglund (9.kl.)

Referent: Ragnhild Gundersen

Sak 16 – Gjennomgang av referat/oppfølging av saker fra forrige møte
Skooler er oppdatert (ny app) så det bør informeres om det til foreldrene. Legges ut på fb siden 
til FAU slik at klassekontaktene kan legge det ut på fb sidene til klassene.
Minner klassekontaktene om å legge ut referat fra FAU-møte på fb gruppene til klassene.
Margrete tar kontakt med rektor for å avklare om referatet fra FAU møtene skal legges ut på 
hjemmesiden til skolen. 

Det har ikke vært gjennomført SU-møte. 

Sak 17 – Trafikksikkerhet
Det er gjennomført en befaring og møte i regi av Nærmiljøutvalget med samferdselsrådet på 
fylket.  Wadi Haugen deltok fra FAU.
Det ble presenterte 3 områder på møtet: 
- Gang og sykkelsti fra Strømsnes til Helskog (boligfeltet).
- Gang og sykkelvei fra områder Strømsnes til Nes.
- Elever som fraktes med buss langs riksvei 80 (mot Kistrand).

Referatet fra møtet ligger på fb siden til nærmiljøutvalget.
Nærmiljøutvalget har en trafikksikkerhetsgruppe hvor Wadi er representant fra FAU.

Hvordan skal vi jobbe videre med trafikksikkerhet?
- FAU inviterer ordfører og evt. andre politikere i kommunestyret, nærmiljøutvalget og evt. 

andre som har engasjert seg i saken til et møte for å få synliggjort trafikksikkerhets-
utfordringer. Wadi følger det opp.

- Viderefører gruppa i FAU som jobber med trafikksikkerhet; Wadi, Lise, Lill Anita, Harry.

Sak 18 – Vedtekter FAU
FAU må ha vedtekter for å kunne bli registrert i Enhetsregisteret som er krav for å kunne bruke 
Vipps (ønskelig å bruke på for eksempel 17. mai arrangement). FAU vedtok på møte 16.10.19 å 
utarbeide vedtekter, og forslaget til vedtekter ble gjennomgått. 
Det var enighet om å gjøre endringer på det som omhandlet økonomi. Margrete følger opp, og 
legger ut forslaget på fb siden til FAU for innspill slik at endelig nytt forslag kan sendes ut på 
høring blant foreldrene før det fattes vedtak. 

Sak 19 – Juleavslutning 18.12
Det er manglende informasjon om juleavslutningen fra skolen og FAU sin evt. rolle. Margrete tar 
det opp med rektor. 

Hvis dette blir et fast arrangement, så kom det forslag om at 9. kl. kan få ansvar for servering for 
å tjene penger til klassetur.
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Sak 20 – Kommunalt FAU (KFU)
Margrete refererte fra møtet 22.10.19. Referatet legges ut på fb siden til FAU når det kommer fra
KFU.  Det ble stilt spørsmål om det bør være politisk representant i KFU. Det foreslås som sak til 
neste møte i KFU.

Sak 21 – Brøyting
Tilbakemelding om at det fremdeles er dårlig brøyting av gangsti fra kirka og mot 
sykkelparkeringen. 

Sak 22 – Ungdomstilbudet i Valnesfjord
Tilbakemelding om at ungdomstilbudet (klubben) er dårlig, at det er i et lite egnet lokale og at 
det er dårlig oppslutning.  Ønsker å få til et bedre tilbud hvor en også involverer ungdommen i 
utformingen og drift av tilbudet. Lill Anita følger det opp.

Neste møte: mandag 20. januar kl. 19.00.


