
FAU-møte 15.03.23 

 

Til stede: 

 

• Rektor 

• 1. trinn:  

• 2. trinn: Leiv Andreas Austreid (2a)  

• 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)  

• 7. trinn: Monica Skjæveland (7a) Eline Marie Risvik (7b) 

 
 
Leder: Josefine Halvorsen (siste året). 

 

Nestleder: Julie Tjøsvoll 

 

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden. 

 

Referent: Linda Oppigard (siste året). 

 
Saksliste: 

 

1. Værøy design/skolegård – beslutning 

2. Foredrag 

3. Oversikt dugnad/ansvarsområder 

4. Innspill fra rektor 

5. Innspill fra foreldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Værøy design/skolegård – beslutning 

 

- Lone har vært i kontakt med Værøy og presenterer bilder. Forslag om 60 meter, 

paradis, 3 på rad, alfabetet, tall og markert basketbane. Kommer til å bidra til å 

friske opp skolegården. Levetid på designet er 10-15 år. Hente opp fargene i 

designet på møbler, søyler og vegger på dugnad for å skape helhet. Lone tar opp 

kontakten videre med Værøy for avtale tid. Avtaler sammen med rektor hvor i 

skoleområdet det skal plasseres.  

 

 

 

2. Foredrag 

 

- CRUX har tilbudt å komme holde foredrag om COS – trygghetssirkelen. Josefine 

hører om dato i september 2023.   

 

«Circle og security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en modell som er 

bygget opp for å analysere, samt tolke barns adferd, følelser og behov. 

Trygghetssirkelen er en veiledningsmodell for foreldre hvor målet er å hjelpe 

foreldre til å få et trygt tilknytningssted som igjen vil hjelpe barna til å få en trygg 

tilknytning til sine foreldre.»  

 

 

 

3. Oversikt dugnad/ansvarsområder 

 

- 19.04.23 og 20.04.23 – Kom den dagen det passer best fra kl. 17.00.  

- Hører med vaktmester om han kan spyle god tid i forkant, og hvor mye utstyr som 

trengs til dugnaden.  

- Ting som må gjøres (klarer nok ikke få til alt her): 

o Male veggen ved fotballbane  

o Reparere veggen ved fotballbane 

o Male og ordne basketvegg 

o Skifte fotballnett  

o Male benkene 

o Rydde for stein/luking 

o Male skuret og søylene 

 

- FAU møtes uka før dugnaden for å fordele ansvarsområder og handle inn utstyr.  

 

 

- Innspill til neste år: Stille spørsmål til kommunen om å freshe opp «soluret».  

 

 

 

 

 

 

 



4. Innspill fra rektor 

 

- Skolen har blitt inspirert av Stangaland, og ønsker å lage til et amfi i 

musikkrommet for å kunne opptre for hverandre.  

- Vaktmester og personalet bidrar til maling i forskjellige rom inne.  

- Schoolympics 31. mai – nærmere informasjon kommer.  

 

 

5. Innspill fra foreldre 

 

- Minner om at Nordalsvegen IKKE skal brukes til levering og henting av barn! Her 

skjer det farlige trafikksituasjoner daglig. Vi har ingen barn å miste!! 

 

 

 

 

 

Neste møte: Onsdag 12.04.23 


