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Dato: 03.11.2022 
Vår ref.: 20/ 45 22/15893 

Arkivkode: 033/  
Objektkode:  

Deres ref.:  
Saksb.: Rita Synnøve Jensen 
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Ann Katrin Olsen, 1.klasse 

Marita Horsberg, 1.klasse 

Elisabeth Thomesen, 2.klasse 

Bjørn Roar Sørgård, 2.klasse 

Annica Wenberg, 3.klasse 

Elisabeth Andersen Rambjørg, 3.klasse 

Jannicke Leonhardsen, 4.klasse 

Monica Eilertsen, 4.klasse 

Mary Nygård Bergheim, 5.klasse 

Sinje-Elisabeth Sætherskar, 5klasse 

Marita Horsberg, 6.klasse 

Rudi Nordli, 6.klasse 

Marie Nicolaisen, 7.klasse 

Heidi Edvardsen, 7.klasse 

Anna-Elisabeth Kristiansen, 8.klasse 

Hans Ove Horsberg Hagen, 8.klasse 

Linda Andreassen, 9.klasse 

Jim Andre Nordberg Jakobsen, 9.klasse 

Reidun Anita Jensen, 10.klasse 

Lene Marit Holm Arntzen, 10.klasse 

 

Sted: Glomfjord skole, Mediateket  
Tid: 01.november kl. 18:00  
 
Til stede: Beate Henningsen, Marie Nicolaisen, Annica Wenberg, Bjørn Roar Sørgård, Ann Katrin 

Olsen, Jannicke Leonardsen, Mary Bergheim, Reidun Jensen, Lene Arntzen, Rudi Nordli, Heidi 

Edvardsen, Anna-Elisabeth Kristiansen, Hans Ove Hagen 

Sak 01/2022 FAU sine oppgaver.  
Gjennomgang av FAU sine oppgaver, rektor og leder i FAU informerer  

- Representere foreldregruppa på skolen, har også ansvar for å ordne med dugnad 

  
 
Sak 02/2022 Konstituering  

Marie Nicolaisen fortsetter som leder 

Bjørn Roar Sørgård valgt som nestleder 

Annica Wenberg valgt som sekretær  
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Sak 03/2022 Møteplan  
- Det blir FAU møte den første tirsdagen i hver måned  
- Ikke SU møte i dag, det blir ved neste FAU møte, tirsdag 6. desember 2022 
- Leder, nestleder og sekretær med i SU og SMU 

 
Sak 04/2022 Skolens satsingsområder, orientering 

Rektor gjennomgår satsingsområdene fra årsplanen. Årsplanen ble også gjennomgått 

på felles foreldremøte.  

- Resultatoppfølging, Glomfjord skole jobber med å finne ut hvordan skolen best kan 

bruke resultatet fra ulike kartleggingsprøver til videre oppfølging av elevene. Prøver å 

få en felles strategi for alle klassene  

- Det blir gjennomgang av nasjonale prøver ved neste FAU møte  

- BTI (Bedre tverrfaglig innsats), samhandlingsmodell for tjenester som møter barn og 

unge. Hensikten er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir 

brudd i oppfølgingen av elevene 

- Ungt entreprenørskap. Ønske fra skolen om at foreldre kan komme til skolen og 

fortelle om sitt yrke og hva de gjør på jobb  

- Rammeplan SFO, ønske fra foreldre om at ansatte på SFO presenterer seg for 

foreldrene 

Det ble stilt spørsmål om ikke “helsefremmende skole” burde være en del av 

satsingsområde. Det er en del av årsplanen, men ikke et av satsningsområdene.  

 
 
Sak 07/2022 Eventuelt 

Organisering av sosialkvelder  

- Alt som arrangeres i regi av skolen skal være gratis. Viktig at arrangementene 

inkluderer alle 

- Hans-Ove sjekker om det er mulig å søke midler som for eksempel kan brukes til 

inngangspenger på ulike arrangement. Klassene ønsker å samle inn penger til 

klassekassen 

- Om det søkes midler må det lages en plan over hvilke klasser som skal motta midler 

til de ulike arrangementene hvert år, slik at det blir likt for alle klassene  

 

Rutiner ved fravær 

- Rektor ønsker at FAU gir en påminnelse om å registrere alt av fravær i Visma 

- Dersom det ikke blir registrert blir det stående som udokumentert fravær  

Garderober 

- Er blitt bevilget penger til å renovere garderobene, skal være befaring i uke 45 

- Ikke hørt noe mer om jentedoen. Marie sender henvendelse til kommunen 
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Trafikksikkerhetsplan 

- Det jobbes med å forbedre trafikksikkerheten utenfor skolen, er tatt opp med 

kommunen  

 

Arealplan 

- En del av uteområdet ved fotballbanen er ikke skolen sin eiendom, skolen/foreldre 

bør komme med innspill på hvordan det er ønskelig at området brukes  

 

Pepperkakebaking  

- Kommet spørsmål fra trivselsgruppa i grendeutvalget om skolen kan bidra med 

pepperkakehjerter til å pynte opp i vinduene på torget. Rektor tar henvendelsen 

videre til de ansatte og spør om det er noen som kan/har tid til å gjøre det 

Skolebuss 

- Vanskelig å få gjort noe med skolerutene. Elever som bor utenfor Glomfjord må ta 

videregående sin skolebuss, noe som gjør at de får en veldig lang skoledag 

- Rudi har tatt det opp med kommunen, og skal nå ta det videre til fylkeskommunen  

 

Referent: Annica Wenberg  

 

 

 

 


