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Møtereferat FAU Neverdal og Reipå skole 
 

Sted:  
Spildra Skole møterom 

Dato:  
27.08.19 

Tidspunkt: 
19.30 

Innkalt: 
FAU Spildra skole 
 
Forfall: 
Line 
Monica 
Heidi 
Kjetil 
Christine 

Oppmøte: 
Erlend Bech Steffensen  
Rune Meosli 
Lissbeth Hovdal 
Laila Brun Engen  
Thomas Hegge Moen  
Frode Johansen 
Rikke Terese Johansen  
 
 

Møteleder: 
Laila Brun Engen  
Referent: 
Erlend Bech Steffensen 
 

 

Sak 25-19 Status dugnadsoppgaver FAU 

 Benk i indre område av skoleplassen er utsatt på grunn av at Bolt er forsinket 

med en installasjon i samme område. Ny frist blir ikke satt før Bolt er ferdig. 

 Maling av fotballbinga er kommet godt i gang. Mangler fortsatt maling av 

metallramme og lyspunkt. Det gjenstår 2 benker og noen lekeapparater. Dette 

må tas når været tillater det 

 Grus som skal brukes til planering av området for sandkassen og plattingen er 

kommet, men det gjenstår å bestille inn material. Dette tar Frode Johansen tar 

ansvar for dette. 

 Material til platting må også bestilles og dugnad organiseres.  

 Fundament til stengene som skal holde oppe ballnettet er utsatt til kommunen 

har fått satt opp det nye gjerdet rundt uteområde. FAU har ikke dato for når 

gjerdene skal være ferdig. 

 Det nye FAU styret må følge opp at disse dugnadsoppgavene blir gjennomført. 

 

Sak 26-19 Nettvettkurs i uke 40 

 Inndyr skole har meldt fra om at de ønsker å ha samme nettvettkurs. 

 Alle skolene betaler for hvert sitt opplegg for elever og voksne. Fellesutgifter ifm 

overnatting, fly/bil, osv. vil bli fordelt på alle skolene som skal være med. 

 Erlend tar kontakt med kommunen for å få avklart status på søknaden støtte fra 

Oppvekst. 

 Lissbeth følger opp kurset med arranger og aktuelle skoler, med støtte fra det 

nye FAU. 
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Sak 27-19 Organisering av FAU 

 Etter at FAU har startet prosessen med å opprette en forening og få org. nr., er 

det flere i FAU som ikke har signert elektronisk hos Brønnøysundregisteret. Dette 

medfører at vi enda ikke har fått godkjent etableringen.  

 Leder i FAU har sendt ut melding til de som ikke har signert og det oppfordres 

hvorved at alle får gjort dette så snart som mulig. 

 Gitte Aarum har sagt seg villig til fullføre jobbe med å registrere FAU i 

Brønnøysundregisteret, selv om hun har dratt sørover. 

 Det nye FAU styret 2019/2020 må følge opp at dette blir gjennomført. 

 

 

Sak 28-19 Div. saker 

 Rektor ved Spildra skole har kommet med følgende forespørsler til FAU: 

o FAU kjøper inn bordtennisrekkerter til de forskjellige klassen. 

 FAU er positiv til å kunne kjøpe inn slikt utstyr til elevene, men 

ønsker at elevrådet lager en søknad, inklusiv kostnadsoverslag og 

sender dette til FAU. 

o FAU kjøper inn sjakkbrikker til nyinnkjøpte sjakkbord. 

 FAU er positiv til å kunne kjøpe inn slikt utstyr til elevene, men 

ønsker at elevrådet lager en søknad, inklusiv kostnadsoverslag og 

sender dette til FAU. 

o FAU hjelper til med å legge utover fallmatter under klatrestativ. 

 FAU er positivt til dette, men ønsker å sende dette over til det 

nye FAU 2019/2020. 

o Tilbakemelding fra FAU angående forslag om inngangsbillett for voksne 

ifm kveldsarrangement for elever/familie.  

 FAU støtter skolens forslag om å kreve 50 kr. i inngang for å 

dekke leie av lyd/lysutstyr/annet utstyr.  

 FAU ønsker også at skolen kan dele ut billetter til personer der 

skolen mener dette er hensiktsmessig.  

o Tilbakemelding fra FAU angående plassering av Zipline. 

 FAU sender saken over til det nye FAU 2019/2020 

o Plan for godt læringsmiljø og ordensreglement:  

 FAU sender saken over til det nye FAU 2019/2020 

o Tilbakemelding fra FAU angående plassering av sykkelløype. 

 FAU sender saken over til det nye FAU 2019/2020 
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 Rektor oppfordre til at det velges klassekontakter for 2019/2020 som deltar 

aktivt i klassene og i FAU. 

 Det er ønskelig at skolen etterspør status på asfaltering av vei fra riksveien og 

opp til skolen.  

 Det observeres stadig at enkelte elever sykler i svært stor fart nedover veien fra 

Spildra skolen og det kan oppstå farlige situasjoner for de minste, folk som går 

langs veien og ikke minst, for de som sykler. Det er ønskelig at alle snakkes med 

sine respektive barn om dette. 

 Utstyr fra 17. mai står i utstyrsboden må flyttes inn i skolens hovedbygg for at 

dette ikke skal bli ødelagt. Det er bør tas en gjennomgang for å se på hva som må 

fikses opp, kasserers og lages nytt eller fases ut for godt.  

 Det er kommet innspill at det er ønskelig med lesetrening (leselekser) så snart 

som mulig etter skolestart, spesielt for de miste klassetrinnene. Dette for å sikre 

gode leseferdigheter. 

 Mattid er etter hva FAU kan se, tidlig på dagen for noen av klassene og FAU 

mener dette kan være noe tidlig, spesielt på langdager.  FAU ønsker at det nye 

FAU 2019/2020 følger opp saken om når spisetiden bør være. 

 

 

 

 

 

 


