
  

  

  

  
Referat fra driftsstyremøte på Frydenlund skole  

 Dato:   16.nov. 2020  

Sted.   

Til stede:  FAU – leder Trond-Kristian Sollien, lærer Ane Sletten Larsen, barneveileder 
Hilde Stenhgammer, politisk representant Torbjørn Bekkevold, elev Ingrid Storberget 5A 
og Trym B. Eggen 5A , rektor Berit Wahl  
Ikke tilstede: FAU Silje-Mari Påske 

 Referat fra forrige møte godkjent. 

 Sak 1  INFO fra elevene  

Elevene har laget en plan over ønske om to basketballnett ( på stolper) og balansebånd. 
Dette ble oversendt driftstyre i forkant. FAU ønsker å støtte elevrådet og er interessert i 
å være med på videre planlegging. Det betyr at FAU kan bidra med penger til 
basketballbanen. Målet er at dette er klaer før 17. mai. Det er også ønske om 
vollyballnett og nye baller i gymsalen.  

 Sak 2 FAU  

FAU planlegger en dugnad hvor det utvendige av vegger / område skal oppgraderes. De 
ønsker å være delaktig i planlegging og gjennomføring av ønsker fra elevrådet. Planen 
er at det meste skal være i orden til 17. mai, og at man skal starte med «noe» og 
fortsette med mer etter hvert. Det betyr at vi starter med det vi har pratet om på dette 
møtet.  

 Sak 3 Tilstandsrapport, virksomhetsplan og resultater på nasj. prøver 

 Det har vært tilsyn på skolenes og barnehagenes lekeapperater og gymsaler. På 
Frydenlund er det deler på lekeapperater som må byttes ut/eller repareres 
enten ved at vi ordner det internt eller melder det videre i systemet, og et firma 
må inn.  

 Gjennomgang av skolens virksomhetsplan med ulike mål  

 Gjennomgang av årets resultat på nasjonale prøver, 5. trinn. Skolen har gode 
resultater som er over gjennomsnittet. 

Sak 4 Legater  

Legater som vi kan søke midler fra er Kiwanis, Lions, Rotery, Gjensidigstiftelsen, 
Sparebankstiftelsen. Søknadsfristen dette året var 1. oktober.  

 Konklusjon   
* Elevrådsrepresentantene skal sammen med Ane lage en søknad til et legat om bidrag     
   til utstyr etc. i skolegård/gymsalen. 
* Balansebåndet kan monteres mellom lysstålpene ved det nye lekeapperatet. 
* Berit sjekker opp hvilken type maling  eiendomsavdelingen pleier å bruke  
* Skolen v/ Berit har hovedansvaret i forhold til innkjøp/montering av vollyballbane  
   eller annet som trenger vedlikehold. 
* Trond –Kristian vil møte elevrådet vedr. elevrådets ønsker den 7. des. 
 

Nytt møtetidspunkt er:  
Mandag 14.desember  kl. 1400  

  
Berit, ref.  
  

  


