
FAU møte 15.09.20 

 

Tilstede: Ann Ranita, Weronica, Oddrun, Guro, Ida, Ninja, Lill Tove, Maja, Jan Ketil, 

Tetyana, Ann Kristin, Sandra.  

 

1. Valg: 

 Leder - Sandra Nestleder , Jan Ketil -vara 

Sekretær - Lill Tove 

2. Møter: Andre tirsdag hver måned fra kl 17.00.  

       - 13. Oktober  

       - 10. November  

       - 8. Desember  

       - 12. Januar  

       - 9. Februar 

       - 9. Mars  

       - 13. April  

       - 11. Mai  

       - 8. Juni  

 

3. Innsamling/ penger til uteområdet.  

 

- Maja forteller om tilskuddportalen.no. Et nettsted med oversikt over muligheter til å 

søke tilskudd til uteområdet og evt andre ting. De har vært på ett kurs ang denne siden 

og der fikk de en gjennomgang av hvordan en søknad burde være - ca 1/4 ark med 

konkret og hjerteskjærende begrunnelse om hvorfor pengene burde gå til oss, hvor 

mange som kan bruke/yte godt av det og hva vi får ut av det. Eks helsegevinst ol.  

 

- Vi skal prøve å få til å arrangere et møte med SU der vi har besøk av ordfører, Tarald, 

Marlene for å snakke med dem om uteområdet og ønsker om et bedre uteområde.  

 

- Så var vi inne på bygdetorget plankefond og så litt på mulighetene der for å søke.  

 

- Vi må danne en gruppe som kan litt om å skrive søknader, som kan sette seg ned og se 

på dette.  

 

- Hver klassekontakt spør sin foreldregruppe om hvilke lekeapparater ol barna ønsker seg 

til neste gang så får vi sette oss ned og se på en plan om hvordan vi vil ha det på skolen.  

 

- Vurdere å ta med en gruppe barn og besøke ordføreren for å snakke om skolens 

uteområde og ønskene. Evt kanskje elevrådet kan sende han ett brev.  

 

4. Evt  

- Søknad om grillhytte er sendt inn og vi venter på svar.  

 



- Halloween hvis den blir vanskelig å gjennomføre så kan vi jo arrangere en 

spøkelsesløype ute i naturen. Eks Furøyodden, Tjellbærskogen eller lignende.  

 

- Mellomtrinnet skal i år delta på 2 aktiviteter. «Smart plast» og « Lego league» (blir i 

Bodø hvis korona situasjonen tillater det).  

 

- Ønske om å søke på skoleskyss muligheter til barna i barneskolen på mandag og fredag 

så de har mulighet å ta skyss hjem helle året eller få oppholde seg på SFO til skoleskyss 

er mulig. Maja skal skrive søknad til kommunen.  

 

- Skolen er i situasjon der det har vært mye sykdom/ forkjølelse. Foreldre skal følge 

smittevernveileder for å teste barna for korona for å være på den sikre siden. Har vært 

barn som har blitt testet i nesten hver eneste klasse på skolen. Alle negativ heldigvis  
 


