
 

Felles FAU møte for barne- og ungdomstrinn 23.04.18 

Referent: Silje Lystgård  

 

1. SU- møte 

FAU lederne har vært på SU møte hvor det ble informert om endring i lederstruktur. Det vil 

være en rektor som tidligere og i tillegg opprettes det tre teamlederstillinger med 

personalansvar. Disse skal fortsatt undervise noe, men skal ikke ha kontaktlæreransvar. Det 

er flere søkere til rektor stillingen, og ansettelsesprosessen pågår. Målet er at dette skal 

være på plass til skolestart. 

 

2. Aktivitetspark 

Prosjektgruppa informerer og det er mye bra arbeid som er gjort siden sist møte. 

- Erik har hatt møte med kommunen som tar ansvar for å føre regnskap for prosjektet. 

- Det er avholdt møte med Grue Sparebank  

- Der er avholdt møte med Lions om økonomisk støtte til pannabane 

- Erik har informert kommunestyre om prosjektet 

- Idrettsfunksjonell godkjenning er behandlet som en hastesak av kommunen, og er nå 

godkjent. 

- Prosjektet er fullfinansiert inkl. ca 200.000 kr i egeninnsats/dugnad 

- Det foregår dialog med to leverandører av utstyr 

- Det foregår dialog med entreprenørfirma angående graving 

- Det undersøkes nærmere om hvordan man kan få inkludert i skøytebane i anlegget 

- Da avtale med leverandører er i orden vil det komme mer felles info om prosjektet 

 

3. Lekehus 

Jostein informerer om at fengselet kan ta på seg jobben. Det undersøkes videre om sponsing 

av materialer. Anslår kr. 20.000 til prosjektet?.  

4. Søknader 

Saniteten har innvilget kr. 10.000 som brukes til lekehus. Det er ikke kommet svar på de 

andre søknadene. 

 



 

5. Seksuelle overgrep 

Helsesøster holder på å utarbeide planer/retningslinjer rundt dette. FAU leder er invitert 

med på fagdag med SMISO(senter mot incest og seksuelle overgrep) sammen med 

helsesøster. 

6. Overgang barnehage-skole 

Julie har sammen med FAU utarbeidet et skriv med begrunnelse for hvorfor man ønsker å 

endre struktur rundt prøvedagen. Det er også utarbeidet ulike forslag på hvordan man kan 

løse dette. Det er sendt både skoleledelsen, barnehageledelsen og kommunalsjef for 

oppvekst. Det er ikke kommet noe tilbakemelding på dette som ønskelig. Julie sender 

purring på tilbakemelding. 

7. Kultur for læring 

FAU etterspurte tidligere om at det var ønskelig med gjennomgang på hvert foreldremøte 

om kartlegging, tiltak og resultat. Det har vært noe ulik praksis på hvordan dette er 

gjennomført på trinnene. Noen viser til en grundig gjennomgang med gode resultater mens 

andre ikke har hatt noe fokus på dette i foreldremøte. 

8. Eventuelt 

SFO: 

FAU reagerer på at det er et kostbart tilbud, spesielt i ferier da man må betal ekstra. Dette 

fører til at mange ikke benytter seg av tilbudet. Sammenligne med andre kommuner. Tas 

opp på ledermøte. 

17.mai:  

FAU minner om at 17.mai er den største inntektskilden til FAU barnetrinn. De pengene det 

koster å betale seg inn i Gruehallen går til FAU som bruker pengene til positive tiltak rundt 

barna. Det kan være aktivitetspark, ake matte, sponsing av buss etc. 

FAU ledermøte: 

To ledermøter er avlyst pga sykdom i admistrasjonen. Neste møte er 28.05.18. 

Neste FAU møte barnetrinn er 28.05.18 kl. 18:00-19:00. 

 


