
FAU-møte 08.01.2018 

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

Breisjøberget, Erik Lynne, Selma S. Skoglund, Tommy Antonsen, Lill Kristin Fjeld(vara Robert 

Bekkesletten) og Silje Lystgård(referent) 

Frafall: Kathrine Mork Haugen, Jostein Luka, Gunhild M. Skasberg ,Robert Bekkesletten 

 

1. Gjennomgang av saker fra møte med FAU ledere og rektor 

- Overgang fra barnehage til skole. Rektor tar opp dette videre og gir en tilbakemelding. 

- Hull i gjerdet ved akebakken; Dette er nå utbedret. 

- Dumphuske er reparert. 

- Seksuelle overgrep; Rektor tar opp temaet videre med helsesøster å ser på om de kan 

kvalitetssikre et opplegg ved skolen før de evt tar i bruk NRK serien vedr temaet. 

- Helsesøsterressurs: det er helsesøster Trude Jensen som har oppfølging av skolebarn fra 1-

10.trinn. FAU  ønsker å vite mer om dette er nok ressurser til å ivareta lovpålagte tjenester? 

- Kultur for læring: FAU ønsker mer informasjon og tilbakemelding om hvordan 

utviklingsarbeidet går. Enighet med rektor at dette tas opp på kommende foreldremøter . 

hvor rektor/lærere informerer. 

- Bursdagsinvitasjoner: informasjon fra rektor om at det er mange som ikke blir invitert i 

bursdag. Må tas opp i klassene på foreldremøter hvor man oppfordrer til å inkludere alle.  

- Inkludering av nyinnflyttede: det er ønskelig at vi skal ta i mot å inkludere disse på en god 

måte. FAU ønsker å invitere klassekontaktene til et FAU møte hvor man kan se på en 

systematisk måte å inkludere ved f.eks foreldrekvelder eller andre tilstelninger. 

- Nedbemanning: 9 assistenter er sagt opp. De fleste har fått seg ny jobb. Ingen faste 

pedagoger har mistet jobben. I 2018 vil det være 60 elever som går ut av skolen og 23 som 

begynner. 20 lærere som ønsker å ta videreutdanning.  



2. Saker til neste FAU ledermøte 

- temakvelder; det er ønskelig med temakvelder for foreldre. F.eks om nettvett i samarbeid 

med ROS prosjektet. 

- det er ønskelig at FAU har fast innlegg på foreldremøter. Rektor gir informasjon til lærere 

ved trinnene. 

- Mobilskole: undersøke om FAU kan ha en konto på mobilskole for å kunne sende ut 

informasjon. 

3. Behandling av søknader 

Marius undersøker med Jostein hvor langt han har kommet i prosessen med å undersøke 

pris på lekestue. FAU har innvilget søknad om innkjøp av akematter på barnetrinn. Marius 

har etterspurt faktura. 

4. Søke midler 

 Gunhild og Julie har startet prosessen med å søke midler til FAU. 

5. Klassekasse 

Det er ikke lov å ha klassekasse lenger. Men man kan evt samle inn til blomst på avslutning 

til lærere og evt utstyr til avslutninger på frivillig basis via VIPPS eller pengeboks. 

Klassekontaktene har ansvaret. 

6. Hjemmeside  

Tommy undersøker muligheten for å få skolens hjemmeside opp å gå. Evt undersøke om 

FAU det er mulig å et eget domene som FAU betaler for. Det ville vært enkelt å legge ut alle 

møtereferater o.l slik at alle har tilgang til å lese. Referater foreslås å sendes til skolen som 

distribuerer ranselpost til elevene. 

 7. Aktivitetspark 

Inger Frette kommer til et felles FAU møte 22.1 kl. 18:00 for å kunne informere hvordan 

prosessen går.  


