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Valg 

Jostein Susort ble gjenvalgt som faut leder. Øystein Bøe valgt 
som nestleder. Elisabeth hestholm og Synnøve Rob tar er 
ansvarlig for å skrive referat for fau møtene. Kasserer velger 
neste ved neste møte.  

 

 

Fokus tema for FAU 2017 / 2018  
1. Det ble besluttet å sette hovedfokus på nett og holdninger. Hvordan 

kan vi som foreldre hjelpe / forebygge til gi våre barn og ungdommer 
bedre nettvett. Dette skal vi diskutere videre på neste FAU møte, der 
vi skal da finne konkrete tiltak vi skal arbeide med. Ledelsen ved 
skolen støtter FAU 100% ved å sette fokus på dette tema.  
Til neste møte må vi tenke på hvordan vi sette fokus på dette? 
Gjennom å ……. 
 

2. FAU ønsker å bistå med sikre at elevene får et godt kosthold når 
elevene er på skolen. FAU ønsker å samarbeide med skolen for å finne 
tiltak som gjør at en kan bidra til et sunnere kosthold. FAU drøfter 
saken videre på neste møte. 
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Sikring for å hindre uønskede hendelser ved P-plass 
ved skolen. HMS-SAK 

Det ble tatt opp en sak som går på sikre tilgang til elven ved 
innkjørsel ved skolen. (høyre side, p-plass) Det er ofte høy 
vannstand i elven, og det er lett tilgang ned til elven. FAU 
mener at det kan oppstå uønskede hendelser på dette stedet, 
og ønsker å få sikret dette område. Det er mange barn som 
beveger seg i dette område. FAU leder tar saken videre opp 
med bydelsrepresentant som er representert i skolestyret ved 
Sandnes Friskole, for videre behandling.  

 

Skoleslutt i ukene 

Det ble drøftet ulike tider skolen slutter på i ukene, da det er 
kommet noen tilbakemeldinger på at dette kan være noe 
utfordrende for noen foreldre.  
Konklusjon. Foreldre tar direkte kontakt med skolen for å se 
på tilbud skolen kan gi på dette eks sfo med mere.  

 

HMS uteområde. 
 
FAU reagerer på måten bilene blir parkert ved skolens 
område. For å bidra til at vi ikke skal få uønskede hendelser, 
mener FAU at det bør gjøres en bedre sikring når det gjelder 
parkering. Forslag er at alle bilene som skal parkere inne på 
skolens område, blir rygget inn på P-plassen. Alle bilene skal 
stå med fronten ut, for å sikre en bedre oversikt ved 
utkjøring av skolens område.  
Rektor tar saken videre med personalet ved skolen.  

 

Neste FAU møte 6 nov 2017 kl 19:00. 
Sted. Møterom ved skolen.  

Blir en forhindret til å stille på FAU møte, skal en selv ta 
kontakt med vara representant for FAU som er 
klassekontakten for det klassetrinnet en representer.  

 

  

 


