
Referat fra FAU møte ved Sandvollan skole 15/9-2016: 

  

Tilstede:  

Lars Kvam, Terje Nikolaisen, Kjetil Våg, Arne Rannem, Rannveig T. Aakran, Ståle By, Arild Agle 

Rektor Thomas Herstad var også tilstede deler av møtet. 

  

Saker: 

1.       konstituering:  

Formann i FAU:                 Lars Kvam 

Kasserer:                             Terje Nikolaisen 

 

Representanter til Samarbeidsutvalget (SU):       Lars Kvam, Ståle By.                                       Vara: Arild 

Agle,  Arne Rannem 

 

Representanter til Skolemiljøutvalget:                   Lars Kvam, Ståle By, Arne Rannem.          Vara: Arild 

Agle 

 

 

2.       Svømmeundervisning. 

Utdanningsdirektoratet har nå kommet med kompetansemål for svømmeferdigheter. Disse målene 

er ganske omfattende, og kan være nokså tøffe å nå for alle.  

Skolen har fått tildelt 3 svømmeøkter hver fredag i perioden som kommunen leier bassenget på Sund 

(fra høstferien til påskeferien). Skolen prioriterer  3. og 4. klassen. Men i høst skal 7. klassen ha noen 

timer for å sikre at de har nødvendige ferdigheter, og så vil 2. klassen få en del timer etter jul for å 

starte tilvenning. Bassenget på Sund er så dypt at det ikke egner seg for 1. klassinger.  

Det oppfordres at klassene søker Gjensidigestiftelsen om støtte til svømmeundervisning utenom 

skoletid. Der har man muligheten til å få støtte til svømmekurs og dekking av skyss.  

 

 

3.       Forberedelse av skøytebane området til vinteren. 4. klasse har ansvaret for skøytebanen på 

skolen. Området må jevnes til og plukkes for litt større steiner slik at det er klart for å legge is.  

 

 

4.       Støtte til stor gapahuk ved Vennåstjønna. 

Sandvollan idrettslag jobber med å skaffe midler til å sette opp en stor gapahuk ved Venåstjønna. I 

den forbindelse har de kommet med forespørsel på om FAU kan sponse prosjektet med penger. FAU 

stiller seg positiv til dette, da skolen vil dra god nytte av bygget. Særlig om vinteren.  FAU kan tenke 

seg å støtte med et beløp på 5 000  - 10 000 kr, men vi ønsker å få mer informasjon om planer og 

finansiering før vi gjør endelig vedtak.  

 

 

5.       Uteleker på skolen: 

Elevrådet har flagget ønsker om penger til lekeapparater. FAU ønsker mer detaljer omkring saken før 

vi tar stilling til saken. Det må gjøres en helhetsvurdering av hvilket tilbud man allerede har, og hva 

som ønskes.  



FAU vil ta kontakt med skolen om saken.  

 

 

6.       Sikre gjenopprettet standard på lekeområdet etter barnehagebygging.  

FAU ønsker at skolen tar en inspeksjon av uteområdene og verifiserer at utbygger har tilbakeført 

området til samme standard som det hadde før utbyggingen av barnehagen.  

At alle aparater er satt ordentlig på plass. At det er påfylt støtsand der dette skal være. At plener er 

raket for stein etc.  

 

 

7.       Første skoledag:  

En innkommen sak på hvordan første skoledag blir gjennomført ble diskutert i FAU.  

Elevene som begynner i første klasse blir plassert oppe på scenen i gymsalen for at alle skal få se 

hvem de er. Det var flagget inn at dette kunne være en tøff opplevelse første skoledag for enkelte 

førsteklassinger. 

Rektor tok saken til etterretning og vil ta det med i evaluering av neste års første skoledag.  

 

 

8.       Evaluering av foreldreskole opplegget:  

Rektor ønsket tilbakemelding på hvordan foreldrene ser på foreldreskole opplegget som kjøres for 

foreldrene til førsteklassen.  

Tilbakemeldingen er meget positiv mhp. det å skape tillit og takhøyde mellom foreldrene og foreldre-

skole. Noen foreldre har reagert negativt på enkelte aktiviteter i foreldreskole opplegget, som det å 

kle seg ut og opptre. Ikke alle som er komfortable med det. Rektor tok det til etterretning.  

 

Påminnelse av hva vi lovte hverandre:  

En forventningsplakat ble laget under foreldreskolen: hva vi foreldre forventet av hverandre, og hva 

vi forventet av skolen, og hva skolen forventet av oss.  

Det kan være en god ting at alle klasser tar fram denne plakaten og repeterer hva vi lovte hverandre 

så man holder det vedlike. Det oppfordres til at klassekontaktene tar fram denne plakaten.  

Rektor kan skaffe den derom man ikke har den. 


