
FAU-møte 01.11.22 

 

Til stede: 

 

• Rektor 

• 1. trinn: Rita Bergene (1. kl) 

• 2. trinn: Leiv Andreas Austreid (2a) og Jostein Jansen (2b) 

• 3. trinn: Julie Tjøsvoll (3a) Lone Stol (3b) 

• 4. trinn: Nils Reidar Hovden (4.kl) 

• 5. trinn: Josefine Halvorsen (5b) Kristine Brekke (5b) 

• 6. trinn: Linda Oppigard (6a) Beth Elin Hustveit (6b) 

• 7. trinn: Monica Skjæveland (7a)  

 
 
Leder: Josefine Halvorsen (siste året). 

 

Nestleder: Julie Tjøsvoll 

 

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden. 

 

Referent: Linda Oppigard (siste året). 

 

 

Saksliste: 

1. Velkommen 

2. Valg av nestleder. 

3. Planlegging av foredrag 10. nov 

4. Innspill om mat og helse 

5. Rektors innspill 

6. Annet 

 

 

 

 



1. Velkommen 

 

2. Valg av nestleder 

 

- Julie Tjøsvoll er valgt som nestleder, og dermed leder for FAU skoleåret 23/24.  

 

 

3. Planlegging av foredrag 10. nov 

- Få påmeldte, og tenker det kan være på grunn av at det er planleggingsdag dagen 

etter, at kanskje noen skal reise. Vi prøver å nå ut med ranselpost til foreldre, 

melding på Visma og ny post på Facebook i løpet av kvelden.  

 

Viktig å også få frem at det er ny tematikk i år – «Følelsesregulering og 

foreldrerollen». Hvis ikke flere påmeldinger, så sjekker vi opp mulighetene for å 

utsette foredraget til nyåret.  

- Alle som kan fra FAU kommer i forkant og ordner til stoler i gymsalen.  

 

4. Innspill om mat og helse 

- Fått inn forespørsel om at elever skal få smake mer frukt og grønnsaker i 

skolehverdagen.  

- FAU foreslår å spandere frukt en gang i måneden.   

- FAU sjekker med Solstein om eventuell pris på fruktkorg som klassene kan få inn 

i klasserommet.  

- FAU tenker at dette kan i første omgang være et prøveprosjekt over 3 måneder.  

- Rektor er veldig positiv til forslaget, og tar det videre med personalet om 

organisering. Tenker da felles lunsj og frukt som en sosial sammenkomst i 

klassene. Elevene får eventuelt ansvar selv for gjennomføring.  

 

5. Rektors innspill 

- Sist uke startet psykisk helseteam, lavterskeltilbud på helsestasjonen for foreldre 

og foresatte, onsdager kl. 15.30-17.30. Dette er et gratis tilbud og krever ingen 

henvisning eller timeavtale. Her vil foreldre og foresatte møte to representanter fra 

psykisk helseteam som kan gi råd og veiledning angående barn og unges psykiske 

helse.  



- Lena Brekkå som jobber i Psykisk helseteam kommer og har foredrag med lærerne 

på skolen onsdag 02.11.22. Personalet ønsker mer kunnskap rundt denne 

tematikken for å kunne hjelpe elevene på best mulig måte. Det er normalt at livet 

går opp og ned, og er derfor viktig å skape robuste barn.  

 

6. Annet 

- Stangaland skole hadde Halloween arrangement i år, og hadde vært kjekt å få noe 

til neste år her på Kopervik skole. Tar opp dette tema igjen til høsten 2023, om det 

eventuelt kan settes en komite med forslag til hvordan man kan gjennomføre dette 

her på vår skole.  

- Ønske om å friske opp uteområdet med forskjellige aktiviteter som paradis og 

andre «leker» malt på asfalten (inspirert av Stangaland ;) ). FAU sjekker med 

Værøy reklamebyrå i Kopervik om å få «freshet» opp uteområdet litt.  

- FAU har hatt oppe til diskusjon beløp som blir gitt til bursdager. Det er mange 

klasser som alltid har hatt 50 kroner som et beløp. FAU anbefaler at beløpet senkes 

til 30 kroner, og oppfordrer klassekontaktene til å informere klassene. Dette vil 

også komme som Visma melding fra rektor, og vil tas opp med elevene i 

klasserommet.  

 

 


