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Møtereferat fra FAU ved Nordkisa skole 

 
Dato: 17.09.19 
Tid: 19-21 
Sted: Nordkisa skole, møterom 2.etasje 
 
 
 
SAKER: 
 
Sak 1: Nytt fra skolen v/ rektor 

Bemanning: 
Rektor er på plass igjen i full stilling. Å være en liten skole er sårbart når det kommer 
til bemanning. Skolen er tilført to nye lærerressurser. I utgangspunktet tiltenkt 
styrking i alle klasserom. Men sykmeldte ansatte gjør at det nå kun er en 
grunnbemanning og det er utlyst to nye stillinger. Skolen har for øyeblikket 170 
elever. På alle trinn er det kvalifiserte pedagoger, to på 1. og 2.trinn, ekstra styrking 
på 3.trinn, og utlysning etter en som kan styrke begge klasser på 4.trinn. Skolen har 
også spes.pedlærer og mattespesialist. 
Merkantil er sykmeldt, og det trengs en erstatter for henne. 
 
Innspill fra FAU-leder: Med denne situasjonen, sykmelding på kontoret, er det viktig å 
gå ut med info til foreldrene om hvem man skal ta kontakt med når man skal ta 
kontakt med skolen. 
 
Skolen er igjen uten helsesøster. Skolehelsetjenesten styrer dette, og har nå 
omplassert helsesøster som egentlig skulle vært på Nordkisa. FAU mener at det er 
viktig med informasjon om hvor lenge situasjonen vil være slik. 
 
Skolens ledelse er utvidet med en avdelingsleder i full stilling. 
 
Status Showbie: Kommunen har bestemt at skolen skal slutte å bruke Showbie. Det 
er bestemt at Teams (del av Microsoft-pakka) skal erstatte Showbie. Det blir benyttet 
papir i en overgangsfase, og transponder brukes fremdeles. 
 
Skolemiljø: 
Elevrådet både på småskolen og storskolen skal brukes til å definere en del 
uteregler. Elevrådet har ansvar for TL-aktiviteter på fredager når TL har fri. Nye 
trivselsledere har vært på lekekurs og er så smått i gang. 
 
Alle skolene jobber dette året med implementering av «Handlingsplan for trygt skole- 
og læringsmiljø.» 
 



Nordkisa skole er også pilotskole for «Trygghetssirkelen»/ COS (Circle of Security). I 
utgangspunktet et foreldreveiledningsprogram. Handler om relasjonsbygging. Barn 
prøver å fortelle oss noe med atferden sin. Jobben som gjøres med trygghetssirkelen 
understøtter jobben som skal gjøres med den kommunale handlingsplanen som 
angår skole- og læringsmiljø. 
 
Høstaktivitetsdag blir siste dag før høstferien. 
 
Karneval, «ut i det blå» og andre aktivitetsdager skal drøftes i personalet. 
 

 

 

Sak 2: Referat fra forrige FAU-møte 

Hatt et ekstraordinært møte den 12.09.19. Ingen kommentarer til referatet. 

 

Sak 3: Frukt fra Kiwi 

Kiwi har hatt lyst til å spandere frukt på skolebarna på Nordkisa, og det foreslås at de 
gjør dette på høstaktivitetsdagen. 

 
 

Sak 4: Omregistrering i Brønnøysundregisteret 

Nytt styre skal registreres i Brønnøysundregisteret. Leder tar ansvar, og innhenter 
eventuelt personnummer fra medlemmene. 

 
 

Sak 5: Klassekasse, hva er praksisen her? Spørsmål fra et trinn. 

FAU lander etter en gjennomgang av ulike alternativer på at den ordningen vi har 
hatt, er den vi anbefaler fremfor å opprette bedriftskonto. Dvs at en forelder på trinnet 
oppretter en privat konto til dette, og beholder ansvaret for kontoen hele løpet fra 1.-
7.trinn. Kontonummer og oppfordring til en frivillig innbetaling på kr 200 per år, er 
vanlig å legge ut i facebookgruppa til klassen og informere om på foreldremøtene. 
Pengene på klassekonto brukes til gaver og arrangementer eller turer i foreldreregi 
som klassen har. 
 

 

Sak 5: Facebookgruppene 

 Passe på at disse brukes fornuftig, huske å skifte administrator, og få lagt til alle 
foresatte. Unngå diskusjoner av saker som bør tas direkte med skolen. 
 



Sak 6: Trafikksikringstiltak.  

To av FAU-medlemmene vil ta ansvar for å jobbe med trafikksikkerhetsplanen for 
Nordkisa. 
 

 

Sak 7: Neste møte i SMU og SU  

17. oktober kl 17.30, avklaring på hvem som skal dit. 

 

 

Sak 8: Brev fra foreldre på et spesifikt trinn angående ikke-tilfredsstillende situasjon 

 
Tiltak/hvordan FAU støtter foreldrene på dette trinnet: 
- Stiller seg bak ønske om å ha med rektor på foreldremøtet 

- Ønsker at det gis veiledning i klasseledelse til den som har ansvar 

- Ønsker at skolen/rektor kan legge fram og vise til sin plan for hvordan de jobber 

med sin standard for klasseledelse på alle trinn. 

 
 
 
 
  
  

 
Neste møte i FAU: 8.oktober kl 19 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i Nordkisa FAU 
 
 
 
 
 
 


