
Referat, FAU, Orkanger barneskole 29.01.18 

1. Foreldreundersøkelsen 

 Kun 6. trinn hadde 70 % deltagelse (alle andre under), totalt sett 54-55 %. Blir sendt ut digitalt med 

lenke neste år for bedre deltagelse 

 Skala fra 1 – 5,0 

 Mange gode tilbakemeldinger, noe å jobbe med 

2. Elevundersøkelsen 

 Skala fra 1 – 5,0 

 Mange gode tilbakemeldinger, noe å jobbe med 

3. Tilsyn 12. februar: inneklima. Kommunelegen og leder for helsestasjonen 

 Garderobeskapene, størst utfordring på 2. – 4. Våte klær blir ikke tørket, alle klær i skapene blir våte av 

de våte klærne som henges inn, pga liten plass. Det blir ille lukt, og klær som blir liggende over tid 

mugler. Forslag: få hengt litt opp på veggen, slik at får drenert vann og litt mer gjennomlufting 

 Si fra til rektor dersom har andre innspill før 12. februar 

 Elevundersøkelsen: en del lavt på innemiljø/-klima 

4. Uteområdet: 

 Dugnad til våren? 

 Flere disser (nye kommer opp, men fortsatt bare 2)  

 Male opp ballvegg  

 Skulle vært ny asfalt hele området 

 Paviljongen skulle vært oppusset 

 Ta en runde for å se og skrive ned mot våren (etter snøen har gått) 

 Mardahl gjort noe gratisarbeid. Kan Innsats for andre og/eller arbeidslivsfag ved ungdomsskolen bidra 

med noe? 

 Mulig å søke midler gjennom FAU? Må stort sett ha organisasjonsnr? Området brukes mye etter 

skoletid også – kan være flere som kan være interessert i å bidra for at området skal bli penere og mer 

attraktivt å bruke? 

 Skøytebanen: ikke organisert i år. Innsats for andre spurt, sagt ja, men ikke kommet. Brannvesenet har 

gjort det på noen steder tidligere, Kristin hører med dem 

5. Trafikksituasjonen 

 Vedr. trafikk på kveldstid: får ikke lagt inn flere fysiske sperringer (er skiltet) – kontakt på rådhuset har 

snakket med politiet, som vil kjøre en ekstra runde på kveldstid 

 Kommunen vil ha skriftlig “søknad” for å vurdere å sette opp skilt for forkjørsrett. 

 Politiet én kontroll etter jul 

 Vanskelig å få til trafikkdugnaden: få med Innsats for andre på dette, politiet og de som får det til fra 

FAU 12. februar kl. 08.00. 

6. Eventuelt: 

 Forslag: friminuttsbesteforeldre  Regler (taushetsplikt, ansvar osv)? Høre med noen skoler som har 

prøvd det? 

 Utrygt å stå ute i trappa til 4. trinn. Låses ikke opp før litt over halv ni, får ikke levert skifteklær ol. og 

mange barn som skal stå samtidig og “trykke” i trappa.  

Neste møte: 19. mars, kl. 18.00  

Saker: 

- Besteforeldre i skolegården 

- Uteområdet 

- Hvordan blir det med svømmetilbudet når nytt bad åpner? Bassengene her og på Grøtte blir stengt. Høye krav til 

svømmedyktighet etter 4. trinn 

- Inneklimaet 


