
Referat FAU møte 1-7.trinn 20.11.2017 

Tilstedet: Marius Schjeldrup-Høye, Julie Kamilla L. Skulstad, Mari Vanebo, Mona 

Breisjøberget, Even Lynne, Jostein Luka, Gunhild M. Skasberg, Selma S. Skoglund, Tommy 

Antonsen og Silje Lystgård(referent) 

1. FAU representantene må være aktive på sine respektive trinn med å involvere 

foreldregruppen. Legge til rette for en god dialog. Etterspørre om det er noe 

foreldrene ønsker å ta opp i FAU- møtene. Viktig at FAU representantene finner en 

enkel måte som man kan formidle referatene o.l. Sende mail eller bruke facebook 

side. Man kan også bruke mobilskole til å henvise til referater på skolens kommende 

hjemmeside. 

2. Saker meldt til FAU-ledermøte 

- Overgang barnehage skole: det er ønskelig at det legges til rette for at 

barnehagen følger til prøvedager på skolen. Det skaper mer trygghet for barna 

med trygge voksne fra barnehage.  Det er utfordrende for foresatte å få fri til 

disse dagene da det er noe man ikke har krav på.  Innholdet i dagene er bra. 

- Reparasjon av lekeapparat: ønsker tilbakemelding om den skal repareres. 

- Kroppen min: det er tidligere etterlyst rutiner iht seksuelle overgrep. NRK har 

kommet med en animasjonsserie om tema. Ønskelig at skolen drøfter dette i 

samarbeid med helsesøster. 

- Andre saker: 

o Generelt ressursfordeling av helsesøster per trinn og systematisk 

oppfølging fra helsestasjonen. 

o Budsjett 2018: redusert pga EMU. Viktig at FAU følger med på 

lærertettheten og at de som har enkeltvedtak blir ivaretatt. 

o Adaptiv læring: etterspørre hvor langt skolen har kommet med dette og 

hvilke planer de har videre. 

3. Søknad: 

Søknad om nytt lekehus på barnetrinn pga dårlig forfatning og plassering som kan gi 

uønskede situasjoner/skader. FAU innvilger søknad. Jostein Luka undersøker pris og 

evt om som kan sette opp. Gunhild Moen Skasberg og Julie Løvenskiold Skulstad 

skriver søknad for å søke om midler i etterkant til bedrifter, Lions, Saniteten o.l 



 

 

 

4. Eventuellt 

- Invitasjon til fagdag på Flisa.  

- Maler på foreldrekontakter  

- Budsjett 2018 godkjent. 

 

 


