
FAU-møte 
 
Tid: Mandag 16.nov kl:20.00.  
Sted: Marker Skole, personalrommet.  
Tilstede: Amanda Fosser 1.trinn, Thea Tovås 2.trinn, Gunn Jensen 3.trinn, Tine Bjørnerud 4.trinn, Anette 
Jaavall 5.trinn, Ann Kristin Røen 6.trinn, Jan Inge Trømborg 7.trinn, Elisabeth Syversen 8.trinn, Karine 
Riiser 9.trinn, Carina Kolnes 10.trinn. 
 
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte  
Rektor og FAU-leder jobber med hjemmesider for Marker skole. 
Korrigering av betaling for SFO er tatt videre. Mona følger opp saken. 
Sykkelparkeringen flyttes til hallen. 
 
2. Gjennomgang av referat fra SU/SMU  
Referatet kan leses her: https://marker.custompublish.com/raad-og-utvalg-ved-marker-
skole.525823.no.html 
 
Verdt å nevne er arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: 
Budsjett: Marker skole beholder ramma, med en liten økning (1.mill). Økningen er ikke 
tilstrekkelig for å møte alle ønskene som er fremmet politisk. Noen av behovene som er meldt er: 
styrking av særs.no-opplæring, styrking av kontaktlærerressursen, økt arbeidstid for samarbeid 
(fagarbeidere/assistenter), tilvalgsfag mm.  
Elevrådet ønsker helt klart å økt tilbudet i tilvalgsfag spansk/eng.fordypning/matte fordypning. 
Styrke kontaktlærerfunksjonen dersom det er rom for det som pri. 2. 
Økonomiplan: Ny skole berammet til 2023. Budsjettbehandling desember. 
 
For mer informasjon se også saksfremlegg og plan som ble vedtatt i formannskapet torsdag 19.11. 
De ligger på kommunens hjemmeside. 
  
I referatet kom det også frem at elevene ved u-skolen ønsker endring i mobilfrie skole. De ønsker å 
få tilgang til å bruke mobiltelefonen mer i skoletiden. I dag leverer alle elevene inn sine telefoner på 
mobilhotell og de deles ut når skoledagen er over.  
FAU ønsker å beholde mobilfri skole slik det er i dag. Rektor har bedt elevene foreta en undersøkelse og 
komme med gode argumenter for endring av dagens ordning. 
 
3. Punkter fra årshjulet 

 
- Temakveld/storforeldremøte i regi av FAU. Pga stadig endringer og usikkerhet rundt situasjonen er 

det vanskelig å planlegge for dette nå. FAU ønsker å se på en digital løsning som et alternativ. Det 
kom forslag på Webinar med aktuelle temaer tilpasset de ulike trinnene. Det ble også foreslått å få 
«Helsesista» på besøk når man kan åpne opp for sosiale sammenkomster igjen. Hun er aktuell både 
for elever, lærere og foreldre. 

 
- Alternativer til kakesalg til Polentur? Vippsinnsamling eller digitalt loddsalg kan være alternativer 

her. 
 

- Aktiviteter og trivselstiltak våren 2021? Hva kan de ulike trinnene gjøre av sosiale sammenkomster? 
Uteaktiviteter som feks natursti bør kunne gjennomføres med god avstand, eller man kan møtes på 
kino i Rådhuset hvor det er plassert ut stoler med god avstand. Både julegrøt, julepizza etc 
gjennomføres med hjelp fra foreldre.  

        Juleball for 10.trinn skal avholdes, men litt uvisst med 8. og 9.trinn. Foreldrekontaktene 
        sjekker opp mulighetene for å arrangere dette. 



- Leirskole er planlagt for de som gikk glipp av dette i våres. 10.trinns Polentur er endret til Norgestur. 
 

 
4. Bjørn hadde en gjennomgang av følgende punkter. Presentasjon vedlegges. 

 
- Marker Modellen – PPT 
- Kvartalsrapport for sykefravær på Marker Skole.  
- Arbeidsmiljø blant de ansatte 

 
5. Evt 

- Det serveres frukt til alle grupper/kohorter på SFO 
 

- FAU går inn for at det skal åpnes opp for hele utvalget på skolelyst.no fra nyttår. De leverer melk, 
juice, smoothie, yoghurt, frukt og grønnsaker. 

 
 
 
 
Sekretær 
Anette Jaavall 

http://skolelyst.no/

