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Møtereferat FAU Neverdal og Reipå skole 
 

Sted:  

Spildra Skole møterom 

Dato:  

17.02.20 

Tidspunkt: 

19.30 

Innkalt: 

FAU Spildra skole 

 

Forfall: 

Rune Meosli 

Oppmøte: 

Kjetil Fiva-Andreassen  

Monica Marken 

Thomas Wærnes Moen 

Erlend Bech Steffensen  

Heidi Mikalsen  

Laila Brun Engen  

Frode Johansen 

Marthe Svendsgård 

Lene-Marie Olsen 

Bjørge 

Silje Ringøy 

Møteleder: 

Laila Brun Engen  

Referent: 

Erlend Bech Steffensen 

 

 

Sak 1-20 Økonomi 

• FAU har pr. d.d på konto: 82 232 kr. 

• Registreringen av FAU i Brønnøysundregisteret er enda ikke gjennomført og leder 

FAU jobber med å komme i mål med dette. 

• Resultatet etter 17. mai 2019 gav et overskudd 6 400 kr. Det er mange utgifter 

knyttet til leie av lokaler og utstyr. 
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Sak 2-20 Elevråd Spildra Skole - Skolegensere 

• Elevrådet og Rektor ved Spildra skole ønsker at FAU skal komme med sitt syn på 

at elevrådet ønsker å tilby skolegensere, med egenprodusert motiv, til alle elever 

ved Spildra skole. Det vil lages en konkurranse der skolens elever kan komme 

med forslag på motiv. 

• FAU stiller seg positiv til dette tiltaket og tror dette kan fremme en felles 

identitet blant elever ved Spildra Skole. Selv om dette må dekks av foreldrene 

selv, tror FAU dette vil medfør økt samhold og tilhørighet til skolen. 

 

Sak 3-20 Elevråd – søknad om støtte til innkjøp av mikrobølgeovner mellomtrinnet. 

• Elevrådet har kommet med en søknad om støtte fra FAU til innkjøp av 

mikrobølgeovner til klassene på mellomtrinnet (3 stk.) 

• FAU stiller seg positiv til dette tiltaket og ønsker å bidra til innkjøp av dette. 

• FAU tar et lite forbehold at dette er i tråd med skolens ønske og vil ta dette opp 

med rektor for å få en avklaring på akkurat dette punktet.  

• FAU ønsker å kjøpe dette lokalt i kommunen for å støtte opp om lokalt næringsliv 

og kan derfor påta seg å kjøpe inn mikrobølgeovnene. 

 

Sak 4-20 Trafikksikkerhet på skoleveien – (Krogh) 

• FAU diskuterte innspill fra Leif Arne Krogh om sikring av skoleveien mellom Ørnes 

sentrum og spildervika. Saken er sendt videre til Meløy kommune, som igjen har 

att dette videre til Statens Vegvesen. FAU avventer tilbakemelding. 

• FAU vil også følge opp saken angående området mellom Auduns plass og Spildra 

skolekrysset, samt den generelle trafikksikkerheten i området rundt Spildra skole. 

 

Sak 5-20 Ny klasse og skolefane 

• Spildra skole skal lage nye klassefaner til årets 17. mai-feiring. 

• Spildra skole ønsker at FAU skal bidra med innkjøp av nye skolefane da det 

fremheves at den gamle er utslitt. 

• FAU mener at å bidra økonomisk med innkjøp av ny skolefane vil bli en for stor 

utgift og at de krav som er FAU har satt til disponering av sine egne midler ikke er 

oppfylt. FAU mener dette er noe som bør gå under skolens egent budsjett. 

•  

Sak 6-20 Eventuelt 

• FAU leder redegjorde kort om brevet som har blitt sendt på vegne av FAU og der 

FAU ønsker at skolen skal jobbe med å øke fokus på systematisk arbeid med 

sosial kompetanse. 

• 17.Mai- komiteen har startet opp sitt arbeid med feiringen i 2020 og arbeidet har 

god fremdrift.  

• Neste FAU-møte er satt til den 16.03.20 kl. 19.30 på Spildra skole. 

 

 

 

 


