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Møtereferat fra FAU ved Bakke skole 

 

Dato: 09.05.19 
Tid: 18:00 
Sted: Bakke Skole  
 
Ikke tilstede: Ann Kristin, Marit, Linda, Nina, Marianne, Pia, Kristina, Chirsten:  

 
SAKER: 
 
 

• Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat 
OK 

 

• Sak 2: Informasjon fra rektor. 
Neste skoleår: Ansettelser miljøterapeuter til Miljøteam i gang. Det ansattes 4 stykk, 
og tanken er på sikt utvidelse. Tanken er å satse på det forbyggende arbeidet på 
skolen. Faglig og sosialt læringsutbytte, tverrfaglig samarbeid. Perspektivet er å 
utvikle en miljøgang med tilknyttede grupperom der miljøterapeutene også har 
kontor.  
 
Alle lærerne var på plass, nå har en sagt opp. Det vil da bli lyst ut to midlertidige 
stillinger frem til jul med mulighet for forlengelse. Kontaktlærerkabalen er stor på 
Bakke skole, og det er en lang prosess. Noe er bestemt, men ikke alt. All informasjon 
går ut samlet på en gitt dato. Kan hende noen lærere må jobbe på dispensasjon. 
Ledergruppen jobber nå med timeplanen. Svømmeopplæring, 2. 3. og 5. trinn har 
svømmeopplæring. Neste skoleår blir svømmeopplæringen spredt utover året, ikke 
over en intensiv periode.    
 
Læringsmiljø. Det skjer mye bra på Bakke på fritiden. Dessverre skjer det også 
hærverk. Dette anmeldes alltid. Da avspilles videoopptak som leveres sammen med 
anmeldelsen. Noen ungdommer har tatt seg opp på taket og sparket i stykker 
takplater. Overbyggene over utgang er også utsatt, persienner knekkes. Uønskede 
hendelser anmeldes og tas opp i klasserommene. De eldre ungdommene får de yngre 
med seg. Det er på helg og spesielt på fredager at hærverk skjer. Natteravnene går, 
men det er et rekrutteringsproblem.     
 
 

• Sak 3 Ungdomsmiljøet 
Se informasjon fra rektor 

 
 
 



• Sak 4 17. mai 
Vi er i rute. Oppgaver er fordelt. Administrasjonen på skolen har full kontroll på 17. 
mai.  Vipps go er bestilt. Veksel er viktig, og må bestilles i banken på forhånd. 5, 10 og 
20 kroner går det mye av. FAU leder får et forslag fra fjorårets komite om hva som 
lønner seg av veksel. Klassekontaktene må hente fanene sine selv, de plasseres 
utenfor amfiet tidlig på morgenen. Diskusjon om fordeling av oppgaver på trinnet. 
Flaggborgen skal bæres av 7. trinn, noen må plukkes ut. Kjersti melder Ard hvem det 
blir.   

 

• Sak 5 Sommeravslutning 7. trinn 
Informasjon om 7. trinnet og deres ønsker for sommeravslutning sendt til Rune som 
tar det videre med foreldrekontaktene 6. trinn.  
 

• Sak 6 Skolefotografering 
Smil er valgt til å ta bilder fra høsten av. De gav et godt tilbud, og er i motivert for å 
komme i gang. Evalueres etter tre år. 
 

• Sak 8 Eventuelt 
 
Leder trenger navn på to stykker i nytt styre for endringsmelding til Brønnøysund 
registeret. 

 
Status penger: Godt at det er 17. mai nå så det kommer penger inn. Det har vært 
noen investeringer og utgifter til fester for 5. og 6. og 7. trinn pluss at de fleste søkte 
om 50 kroner til elevene i år. Det er ikke lenger en betryggende buffersum på konto 
nå. 

 
Temakvelden: Inngangspenger ble cirka 5000.- skolen dekket halvparten. Ingen stor 
inntekt. Det var 72 stykker som kom. Undrer seg rundt temakveld konseptet.  

 
 
  
  
 
Neste møte i FAU: 13. juni kl. 18:00 
 
 
Kjersti Lindseth  
Referent i FAU 
 
 


