
KORRIGERT REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE 

Dato: 03.06.2021 
Tid: 19:00 –  
Sted: digitalt Zoom 
Referent: Marte Åm 
 
Tilstede: Charlotte Rikheim (Leder), Siv Anita Haukdal, Kjerstin Faanes, Siri Mordal, Elisabeth 
Kathleen Ofstad, Geir Arne Almås, Ingunn Hareide Venås, Marte Åm og Arnt Ollestad. 

Mer enn 2/3 av medlemmene er tilstede og FAU er vedtaksdyktig.  

 

Pkt. Sak Ansvarlig 
1. Godkjenning av referat fra møtet 22.04.2021 

Møtereferatet er godkjent.  
 

 

2.  Oppdatering om FAU-konto 
Charlotte har undersøkt aktuelle banker. DNB, BNbank er SpareBanken ser 
ut til å være mest aktuelle. Alle banker anbefaler å vente med opprettelse av 
konto til nytt FAU er på plass. Endelig valg av bank vil tas av neste FAU-styre. 
Vipps må vente til vi har et konto-nummer. 
Ved nytt styre må det meldes inn til Brønnøysund at de gamle medlemmene 
må ut. 

 

3.  Eventuelt 
- Rektor informerer om skolehverdagen under streiken. 

Krevende situasjon for skolen, men 40 lærere, 2 avdelingsledrer 
tatt ut i streik. Rundt 20 lærere på skolen. Får til SFO på morgen og 
ettermiddag. De lærerne som er igjen jobber med praktiske ting på 
skolen, maling osv.   
Ikke mulig å tilby sammenhengende SFO-tid, men noen barn med 
sammensatte behov har fått unntak og er på SFO hele dagen.  
Bli-kjent dager for neste års 1.trinn har blitt utsatt til august.  
 
*Korreksjon 14.06.2021: 
SFO var også åpen for barn av foresatte med samfunnskritiske 
arbeidsoppgaver under UNIO-streiken.  
 

- Streiken gjør det usikkert om det er mulig å arrangere 
sommeravslutninger. Dette er spesielt viktig for 7.trinn. Rektor 
informerer om mulighet til å søke dispensasjon fra UNIO for å 
holde avslutning for 7.trinn.   
Charlotte tar kontakt med kommunale FAU. Vi forfatter en e-post 
til UNIO hvis dette ansees som aktuelt.  
 

- Klasselister for neste års førsteklassinger er ferdige og vil snart 
sendes ut til foresatte.   
 

- Rektor informerer om Sommer SFO – Det er i år innvilget statlige 
midler som skal brukes til å tilby barn opplevelser i sommerferien. 
Dette skal også gjelde barn som ikke normalt ikke går på SFO. Info 
kommer om dette gjennom Meldeboka. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Rektor informerer om Åsvangklubben. På grunn av COVID har det 

ikke blitt avholdt møte med Elevrådet. Denne jobben fortsetter til 
høsten.  
 

- Meldeboka blir lagt ned. Ny løsning for informasjonsflyt mellom 
skole og foresatte kommer til høsten.  
 

 Møteplan: 
Neste møte holdes til høsten etter valg av nytt FAU. 
 

 

 

 

Møtereferatet er korrigert 14.06.2021 for å rette feilaktige opplysninger om hvilke barn som var 
tilstede på SFO under UNIO-streiken.  


