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Sak nr.: 43/19: Godkjenning av referat 
Referatet er godkjent. 

 

Sak nr.: 44/19: 17. mai 

Det er fortsatt 25 vakter som er udekket på 17. mai. 

Ellers er alt på plass! 

NB! Alle klassekontakter/FAU er hovedansvarlig for sin klasse i 17. mai toget!! 

 

Sak nr.: 45/19: Kommunens økonomi 
Kommunen må spare 80 millioner årlig de neste fire årene. Det er blant annet forslag om å kutte ned 

svømmeundervisning, leirskole, legge med Mogreina skole og Nordby ungdomsskole. 

Hva bør FAU gjøre her? 

Viktig med samarbeid med grendeutvalget og barnehagen for å fremme Mogreina sin sak og for å bevare 

skolen. Grendeutvalget inviterer til møte sammen med FAU leder og FAU leder i barnehagen. 

 

Sak nr.: 46/19: Trivselsdager 

Kan det blir laget nye faner av klassene som en del av trivselsdagene? FAU dekker materialer. 

Barnevakten: De gir foredrag på kveldstid for et trinn av gangen. Det er interesse fra skolen på dette. FAU 

kan eventuelt dekke kostnader delvis/helt til dette. 

     

  God læring i 

        trygge  

    omgivelser 
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FAU ønsker fokus på fysisk aktivitet – med f.eks rebusløp etc. 

Styrking av egen selvfølelse – kan det være et tema? 

 

Sak nr.: 47/19: Skolemelk  
Fra høsten har Tine som krav at det skal være mulig å velge mellom 8 ulike produkter. Vi går for de 

produktene som er i dag + to nye produkt. 

 

Sak nr.: 48/19: Andre møter 
KFU: Diskusjon om digital platform – kommunen/skolene klarer ikke å bestemme seg hvilken digital 

plattform som skal benyttes. 

Leksehjelp: ikke alle skolene hvor dette fungerer. Det fungerer på Mogreina skole. 

Hvordan gi reklame for tilbud: skolene får ikke gi ut informasjon om ulike tilbud som er i bygda. Er det 

mulig å gi ut dette på digitale plattform? 

 

Sak nr.: 49/19: Eventuelt 
Tilbakemeldinger fra forrige møte: 

Nettfilter på Ipad: Stortinget har vedtatt at en form for filter skal innføres. 

Skjermtid: Blir tatt opp med lærerne og med SFO. 

FAU skal få mer tid på foreldremøtene og klassekontaktene skal være delaktig i hva som er agenda på  

klassemøtet – blir fulgt opp fra skolen. 

Leksefri skole: Det er lite forskning på lekser/ikke lekser og Mogreina skole kan ikke heller bestemme selv 

at de skal være leksefri skole. 

Er det mulig å få malt endeveggen på skolen? Cecilia sjekker med rektor. 

 

 

 

Neste møte i FAU:  14/5 kl. 19.00 

 

Referent: Trond Berge 


