
Referat møte FAU Medkila Skole 06.10.2020 

 

Sak 10/20-21 Opprop/Presentasjon - Carl Henrik 

 

Til stede på møtet: 

1 trinn: Andrea Dahlberg (vara) 

2a: Trine Elise Solgård 

2b: Mona Gravrok 

3b: Silje Restad 

4 trinn: Carl-Henrik Siebke 

5a: Hilde Mari Santocono 

5b: Terje Andreassen 

6 trinn: Stine Tveten 

7a: Mette Andersen 

 

Fravær: 3A og 7B 

 

Sak 11/20-21 Godkjenne innkalling og saksliste – Carl-Henrik  

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 12/20-21 Info fra rektor  

Rektor informerer: 

- Det har vært møte i samarbeidsutvalget (SU) idag. Ingen politisk deltagelse. SU og FAU jobber 
med flere av de samme sakene, bl.a skolens utemiljø/lekeapparater 

- Det blir ingen sosiale tilstelninger i regi av skolen frem til nyttår pga corona. Det blir heller ikke 
mulighet til å låne skolen i privat regi (bursdager o.l) 

- Influensa- vaksinering av risikogrupper pågår på skolen. Ønskelig at også lærerne får mulighet 
til å vaksinere seg 

- Har kontaktet skolefaglig rådgiver angående hvilken ungdomsskole årets 7 klassinger skal 
begynne på. Fått beskjed om at de jobber med saken, og det vil sendes ut informasjon så snart 
som mulig 

 

 



OPPFØLGINGSSAKER 

Sak 18/17-18 Trygg skolevei 

Dropsone/park.plass ved skolen: Trafikkutvalget i FAU har jobbet med saken over flere år. Kommunen 
ønsker ikke å forlenge dropsone, fordi de mener det vil oppfordre til mer trafikk forbi skolen. Siste nytt 
er at vi venter på saksbehandler i kommunen som skal se mer på saken. Foreldre oppfordres til å slippe 
ungene av lenger nedi veien (f.eks ved Skeidar) for å unngå “kork” ved dropsone før og etter skoletid, 
da dette skaper uheldige situasjoner.  

Farlig kryss nedi veien for skolen er også en sak som bør fremstilles for kommunen. Bedre brøyting og 
belysning på vinteren. Også må kjørende være veldig forsiktig i dette krysset, da mange barn og voksne 
krysser veien her før og etter skoletid.  

 

Sak 8/19-20 Eventuelt/foreldreinnspill 

Lekeapparat/uteområde 

Rektor informerer om at noen av skolens lekeapparater sannsynligvis må stenges av pga de er i for 
dårlig stand til å brukes. Rektor har sendt inn bilder av apparatene til kommunen i deres 
rapporteringssystem.  

Dersom lekeapparatene er i så dårlig stand at de må stenges av, burde de da heller fjernes helt? 
Apparatene brukes også av barn og ungdom på fritiden, hva om det skjer ulykker, hvem har ansvaret? 

Ønskelig med nye lekeapparater, da det er begrenset hvor mye en lenger kan fikse på de gamle 
apparatene. Lekeapparater er svært dyre og hverken skolen eller FAU har midler til dette.  Kan vi skaffe 
sponsormidler? Da må det være en plan for uteområdet (forslag til konsept- Tuftepark?, bilder, 
kostnadsberegning). Sponsorutvalget i FAU lager en forenklet prosjektplan til neste FAU-møte. På FAUs 
Facebook-siden kan det legges inn forslag til sponsor, stiftelser og lokale bedrifter.   

Godt argument for nytt uteområde: Området brukes av barn og unge i hele nærområdet, da det ikke 
finnes lekeplasser. Barn og unge i Medkila trenger et samlingssted. 

 

NYE SAKER 

 
Sak 13/20-21: Valg av ubesatte posisjoner FAU Medkila skole skoleåret 2020/2021 

 

Det ble foretatt valg av de resterende posisjonene i FAU Medkila skole: : 

Økonomiansvarlig: Silje 

Dugnadsansvarlig: Linn 

Temadagsansvarlig: Mona 

Årshjulsansvarlig: Hilde 

Gå til skolen- ansvarlig: Mette 

 

 



Sak 14/20-21: Planlegging av Temadag 2021 

 

Usikkert om det kan gjennomføres pga corona, men vi planlegger likevel for det i feb-21. 

Forslag til tema: Nærmiljø, ungdomsklubb, rusforebyggende tiltak 

Få innspill fra andre kommuner som har ungdomsklubb? Invitere representant via TEAMS på 
storskjerm? Bruke Tema-kveld til å engasjere foreldre  

Planlegges oppstart av ungdomsklubb på Kila skole (bomberom). For mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet ved Sørvik, Kila og Medkila skole. Vært et prosjekt over flere år. Har nå fått midler og 
forventer oppstart nov-20. Dato usikker. Trengs dugnadshjelp fra foreldre til riving, maling, sette inn 
kjøkken o.l.  

 

 

Sak 16/20-21: Sponsorutvalg 

 

Terje. Mona og Carl-Henrik er medlemmer i Sponsorutvalg. Til neste møte i FAU legger 

sponsorutvalget frem en forenklet Prosjektplan for uteområdet ved Medkila skole. 

 


