
FAU møte 9 mai 2022 
 
Info fra skolen 
2 dialogmøter med referansegruppen til prosjektet med prosjektleder og arkitekt. Saken hos 
PBE regulering av tomt. 2025 er utår og 2027 er innår.  
 
Utearealene på hver side av skolen er så langt bevart med tanke på at det skal være 
grøntarealer rundt og de ønsker også at skolen skal kles i gyllent tre for at det skal gli inn i 
området.  
 
Det viser seg at det ikke er søkt om utvidelse av brakkeskolen og det informeres om at det 
ikke er mulig med utvidelse. Det er bare søkt på utvidelse på tid. Begrensingen er på 
overvannssystemet i området. Derfor vet vi ikke hvor vi skal være i byggeperioden.  
 
Noe færre skolestartere i år. Elevflukt kan bli et reelt problem.  
 
Mangler fortsatt noen lærere - 2 kontaktlærere og 1 faglærer i kunst og håndverk. (KH) 
Målet er å ha 200 % fra nyttår av på KH siden.  
 
Tilsatt ny inspektør fra høsten av. Rektorstillingen avgjøres før sommeren.  
 
Spm fra FAU: 
Oppdatering elevundersøkelsen og lekseundersøkelsen – tar det på neste møte.  
 
Oppfølging brev fra FAU og KH og musikk – skolen er veldig klar over saken og jobber 
målrettet med å få inn kompetanse.  
 
Toalettene på Fanten – repeterende innspill fra foreldre som sier at (spesielt) førsteklasse 
kvier seg for å gå på toalettet. Det er problemer med avløpet på toalettene og det kommer 
opp fra sluket i gulvet. Dessverre er det også et luktproblem og det er mye søl på gulvet. 
Rengjøring er i ukentlig møter med skolen. De er nå inne 3 X om dagen på toalettene. 
Driftsleder forteller at røranlegget ikke er gammelt og at de spyler igjennom jevnlig for å 
forhindre blokkering.  
 
Skjermtid ved mattid: og på AKS. Det er innspill om at selv om aldersgrense er innafor er det 
mange som blir skremt og det er også problemer med fokus på matinntak. Om lydbok og 
liknende kan være alternativer. Skolen skal ta en ny runde på dette med alderstilpasset 
innhold.  
Røykeplassen har mange sneiper som dessverre plukkes opp av de små barna fra 
nærliggende barnehage. Skolen skal ta en runde om at det ikke må kastes sneiper.  
 
Bommen i øvre gård: bommen har til tider stått oppe. Den har sikring, men barna har funnet 
ut hvordan de kan få ut sikringen. Kan de ansatte ved AKS holde et øye med bommen når 
den står oppe? Skolen skal ta dette videre.  Det er mer aktivitet ved bommen akkurat nå pga 
gulvskifte i 3. etg.  
 



Kan skolen gjøre et lite tiltak rundt pride? Det har kommet innspill fra foreldremassen om at 
det er negative holdninger rundt dette og FAU ønsker at skolen skal vise at pride er viktig. 
Skolen har allerede planlagt å flagge og det skal være markering rundt pride i en del trinn.  
 
Komitearbeid 
 
Planleggingen av 17 mai nærmer seg ferdig. Programmet settes i løpet av uken etter 
koordinering med togprogrammet. Da sendes det ut til alle skolene og barnehagene som 
invitasjon. FAU anbefaler alle som skal gå i tog om å ta med seg drikke.  
 
Ball: første møte forrige uke – nå i gang med planlegging. 2 juni er dagen kl 18. Klassene har 
fått info med svarfrist 16. mai.  
 
Struktur FAU: 
Det er snart nytt FAU på gang. Siste møte for skoleåret er 13 juni og alle nye FAUere 
inviteres med for å treffe de avtroppende.  
 


