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Referat
Møte i FAU Valnesfjord skole 8. juni 2020
(6. FAU-møte for skoleåret 2019/2020)

Til stede:
Margrete Torseter (4.kl.), Jan Arild Bergh (5. kl.), Lise Nesdal (6.kl.), Ragnhild Gundersen (7.kl.), 
Heidi Albertsen (8.kl.), Harry Skoglund (9.kl.)

Referent: Ragnhild Gundersen

Sak 38 – Gjennomgang referat FAU-møte 09.03.20

Sak 39 – «Kjøreregler» for FB-gruppa til FAU
Gjennomgang av forslag til «Grupperegler».
FAU vedtok gruppereglene, og de er lagt ut på FB-siden til FAU:

1. Gruppen skal være lukket, og kun for de som til enhver tid er FAU-medlem og vara ved 
Valnesfjord skole. Administratorene skal sørge for at gruppen til enhver tid er oppdatert 
mht dette.

2. Gruppen skal ha to administratorer, hvorav en av disse er FAU-leder.
3. Hensikten med gruppen er FAU-relatert kommunikasjon utover FAU-møtene. Annen 

type kommunikasjon, f.eks. kjøp og salg, skal ikke skje her.
4. Enhver form for personangrep, mobbing, hets, rasisme, diskriminering eller utskjelling 

skal ikke forekomme, og vil bli slettet.
5. Det skal bes om tillatelse før bilder legges ut. For barn må også foreldres samtykke 

foreligge. Dette gjelder bilder som fokuserer på enkeltpersoner.

Sak 40 – Foreldredugnader – bør disse inn i FAU-vedtektene?
Det ble vedtatt at de faste foreldredugnadene tas med i vedtektene til FAU. 

Det gjelder følgende;
- Isbane: ansvarlig 5.kl. 
- 17. mai: ansvarlig 7.kl.
- Avslutning for 10.kl: ansvarlig 9.kl.
- Sommeravslutning for småskoletrinnet: ansvarlig 3.kl.

Vedtektene skal revideres en gang i året. Margrete lager forslag til vedtektsendringer 
(dugnadsansvar) som tas videre til konstituerende FAU-møte for skoleåret 2020/2021, i 
september.

Sak 40 – Etablering av bålplass ved skolens gapahuk.
Rektor har tatt kontakt med FAU-leder for å få bistand fra FAU for å få etablert en bålplass ved 
skolens gapahuk.

Det foreslås «å fri» til bygda for å rekruttere både material og «byggere». Innspill om å opprette 
en Spleis.  For å opprette en spleis må det utarbeides en plan med kostnader. Margrete legger ut 
innlegg på oppslagstavla til Valnesfjord for å få innspill som brukes videre i utarbeidelse av plan 
og som også kan brukes i evt. opprettelse av spleis.

 Sak 41 - Gjennomføring av valg av foreldrerepresentanter 2020
I henhold til FAU-vedtektene skal det velges foreldrerepresentanter på våren i forkant av nytt 
skoleår. Det er flere klasser som pga koronasituasjonen ikke gjennomfører foreldremøter i løpet 
av våren. Dette synes FAU synes er beklagelig og har fått tilbakemeldinger fra flere av FAU-
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kontaktene om at de ikke er kontaktet av lærer for å avklare om det skal gjennomføres 
foreldremøte.

Rektor har gitt tilbakemelding til FAU-leder om at de klassene som ikke gjennomfører 
foreldremøter på våren skal gjennomføre foreldremøtene tidlig på høsten.

FAU gir tilbakemelding til rektor om at valg av FAU-representant må gjennomføres slik at FAU 
kan gjennomføre konstituerende møte medio september (jmf vedtektene).

Neste møte: Rektor kaller inn til konstituerende møte i FAU til høsten.


