
Referat FAU møte 13.02.2020 

 

 

Tilstede: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Maren Overrein Solberg (1.kl), Anna Medle (2.kl), Kristine 

Bergendahl (3.kl), Benedicte Shcibbye (4.kl), Anita Stensby (4.kl), Ingull Solbu (5.kl), Arve 

Bergendahl (5. kl), Janicke Schønning (6.kl), Cecilie Aasan (6. kl), Marianne Støvern Sand 

(7.kl), Renate Nesse (7.kl).  

Ikke tilstede: 

Lars-Petter Rogstad (2.kl), Pernille Sørensen (3.kl). 

 

Referent: Renate Nesse 

 

Leirskole: 

¤ Tilskudd til leirskole per elev, beløper seg til kr. 2.324,-, pluss kr. 500,- per elev fra   

saniteten.  

¤ Kostnadene til leirskole beløper seg til ca. kr. 6.000,- per elev. 

¤ Utdanningsdirektoratet har vedtatt at alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller 

annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen.   

¤ Det er et gratisprinsipp i skolen.  

¤ Det er ikke budsjettert med utgifter til leirskole i skolens budsjett, da gratisprinsippet i 

forbindelse med leirskole kom den 01.08.2019.  

¤ Klassene som har hatt dugnad for å tjene inn penger til leirskolen, har hatt god erfaring 

med dette.  

¤ Skal man fortsette med dugnadsarbeid for å tjene inn penger til leirskole, da skolen 

ikke har mulighet til å dekke kostnadene?  

Saken vil bli drøftet mer.  

 

Innspill fra rektor: 

¤ AKS på Sørkedalen skole er den AKS avdelingen som har løftet seg aller mest.    

¤ Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er godt fornøyd med tilbudet på AKS. 

 

Nye FAU representanter: 

¤ Nina og Celia er valgt inn for 4 klasse. 



Takke:  

¤ Renate kjøper inn ny takke. 

 

 

Kunst og håndverk: 

¤ Det bør legges mer vekt på faget.  

¤ Faget er viktig for barns læring og mestringsfølelse.  

¤ Det kan tyde på at fagplanen ikke blir fulgt opp i dette faget. 

 

 

Møte vedr. nettvett  

¤ Barna på skolen får informasjonsmøte vedr. nettvett den 03. mars. 

¤ Venter på tilbakemelding vedr. tidspunkt for møte med foreldrene vedr. samme tema.  

 

 

17. mai:  

¤ Det oppfordres til at de som har ansvar for organiseringen av 17. mai feiringen snart 

kommer i gang med planleggingen.  

 

 

Ros: 

¤ Foreldrene er svært fornøyd med skolens tiltak for et godt miljø, blant annet opplegget 

med englevenner og matte-uker.   

 

 

Kommende Møter 2020 

 18.3 – Onsdag 

 23.4 – Torsdag 

 13.5 – Onsdag 

 18.6 – Torsdag 

 Til FAU -> Legg inn i kalenderen 


