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Møtereferat fra FAU ved Nordkisa skole 

 

Dato: 04.02.20 
Tid: 18-20 
Sted: Nordkisa skole 
 
 

 
SAKER: 
 

• Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
 
Karneval: Ansvarlige på skolen er blant andre miljøterapeut. Informasjon kommer på 
ukeplaner som sendes ut fredag. Ingen foreldrehjelp kreves. Karneval blir fredag før 
vinterferien. Det har ikke vært kapasitet til å planlegge og komme med informasjon tidligere. 
 
Skolen ser på en endring av FYSAK, fordi organiseringen medfører en del uønsket atferd. 
 
Innsatsteam er i gang, tiltak settes inn på 3.- 6.trinn, 4.trinn i første omgang. 
Informasjonsskriv kommer i uke 7, med mer info om innsatsteam. 
 
Leirskole blir som tidligere i år skoleåret 2020-21.  Endringer kan skje fra skoleåret 21-22 (Lik 
ordning for hele kommunen, skal legges ut på anbud.) 
 
Vårforeldremøter synkroniseres med innsatsteam. Skjer mellom vinterferie og påske. 
 
Ang. temakveld – skolen kjører et storforeldremøte med innsatsteam. 
FAU holder tak i temakveld og sjekker om dette kan være aktuelt i uke 17 eller 18. Marco El 
Safadi kontaktes i håp om at vi kan leie inn han. 
 

• Sak 2: Referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til dette. 
 

• Sak 3: Punkter fra FAU-leder 
FAU har formidlet ønske om utviklingssamtaler før påske. 
 
FAU forbedrer praksisen rundt svar på søknader, må gjøres skriftlig hvis det er søkt skriftlig. 
 
Ledelsen ønsker innspill fra FAU til ukeplan og utviklingssamtaler. Vi ble ved sammenligning 
av ukeplaner enige om en liste med punkter som oversendes skolen, samt retningslinjer for 
utviklingssamtalene. 
 



 

• Sak 4: Retningslinjer for facebookgruppene til trinnene 
Forslaget fra skole i Troms godkjennes. Det ble bestemt at det er trinnkontakt som 
administrerer/modererer siden og gir oppgaven videre til neste trinnkontakt. 
 

• Sak 5: Retningslinjer for søknader om midler til FAU 
Saken tas opp i neste møte. 
 

• Referat fra SU-møte 
Politisk representant fra arbeiderpartiet. 
Barna ønsker seg vennebenk og sparkesykkelbane. 
FAU har innvilget søknad om penger til brettspill og skal følge opp dette. 
Resultater fra elevundersøkelsen. 
SFO-undersøkelse 13 av 47 har svart. 
FAU foreslår at det avholdes et møte mellom FAU’s SFO-representanter og SFO  
Skolekapasitet 250 elever. 
Plass i klasserom, men ikke i garderobene. 
Neste skoleår ventes en økning på 15 elever. 
Skolen har åpna for å ta inn elever fra andre skolekretser på alle trinn bortsett fra neste års 
5.trinn. 
 

• KFU-møtet: Ingen fra FAU hadde anledning til å stille.  
  
  

 
Neste møte i FAU: 3.mars kl 17.30-19.30 
 
 
 
 
 
 
 
Kjersti Eggen, referent i FAU 
 
 

 
 
 
 


