
Referat fra FAU møtet 28.10.20 

Til stede: Leif Ole Torrissen, Kristine Elvegård, John Arne Kvalnes, Sandra Bondestad, Roy Grønås, 

Thomas Sæle, Ann-Beate G. Meløysund, Line Jæger Hansen, Bjørn Kristian Kildal, Jostein Ek,       

Håkon Olsen og   rektor Laila Setvik Loe. 

Meldt frafall: Monika E. Nygård, Henriette Karlsen, Johanne Nilsen, Janina Nilsen, Camilla Kildal, 

Mariann Stensrud og Kathrin Johnsen. 

Ikke møtt: Emilie Andersen og  Weronica Indergaard. 

 

1. Konstituering. 

Valg: 

Leder: Roy Grønås 

Nestleder: Line Jæger Hansen 

Sekretær: Ann-Beate G. Meløysund 

SU repr. Leder og nestleder. 

SMU repr. Bjørn Kristian Kildal og Jostein Ek. 

Økonomiansvarlig : Kristine Elvegård. 

 

2. Gjennomgang av vedtekter. 

Leder leste gjennom vedtektene og påpekte de forandringene som ble gjort i fjor.  

 

3. Enga skoles virksomhetsplan 2020-2021  

Rektor gikk igjennom utkast til virksomhetsplanen, og de tre satsingsområdene. 

Fagfornyelse, inkluderende barnehage og skolemiljø, og ungt entreprenørskap. 

Enga skoles visjon: Rustet for livet.  

FAU oppfordres til å lese og komme med innspill til planen, før den blir redigert og godkjent 

av SU. 

Deretter blir den lagt ut på skolens hjemmeside. 

 

4. Revidert ordensreglement. 

Gjennomgang av ordensreglementet. 

Det ble gjort noen endringer i fjor, dette skal godkjennes av SU. 

Innspill av FAU: Det bør være en lik opplæring av Visma til alle foreldrene i ulike klasser, slik 

at alle kan bruke Visma som verktøy. 

 

5. Trafikale forhold- orientering om situasjon. 

Det er nå kommet innkjøringsforbudt skilt til skolens område, slik at biler ikke skal kjøre inn 

på området i skoletiden. Det er etablert farts humper, det kommer forlengelse av autovern, 

mere lys og oppmerking.  

Etter hvert når alt er på plass skal bussene ta på og slippe av elevene på parkeringsplass ved 

fotballbanen. 

 

6. Uteområdet Enga skole -ny søknad i forhold til forside innlevert. 

Det nye uteområdet fungerer fint, søknad sendt inn for å forbedre uteområdet på fremsiden. 

 

 Eventuelt: Åpen helsestasjon for ungdom har ikke stått til forventningene av oppmøte. 



FAU ønsker at det skal være dialog med elevrådet, -hva ønsker elevene? 

 

Det er nå meldt om store nedskjæringer i kommunen, det er ønskelig at leder går i dialog 

med de andre skolene i kommunen, slik at alle kan jobbe sammen mot ett felles mål. 

 

 

 

 

 

 

Referat Ann-Beate Meløysund  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


