
FAU-møte 24.09.2018 

Tilstede: Marius Schjelderup-Høye, Mona Breisjøberget, Selma S. Skoglund, Tommy 
Antonsen, Jostein Luka, Camilla Flatås, Irene Skoglund, Kristin Bergsløkken, Anita Larsen, 
Øystein Hanevik 

Frafall: Kathrine Mork Haugen, Erik Lynne, Bjørnar Melsaas, Wenche Eriksen, Elisabeth 
Helgeberg 

Presentasjonsrunde og valg av kasserer og sekretær 

 Tommy Antonsen er ny kasserer 

 Kristin Bergsløkken er ny sekretær 

Rektor informerer 

Rektor fikk ordet i 15 minutter og informerte litt om hvilken retning han vil styre skolen. 
Fokusområder han nevnte: 

 Samarbeidskultur i alle ledd (lærere, foreldre og elever) , Vi -skole med sømløse 
overganger fra 4. til 5. trinn og 7. til 8 trinn 

 Bevisst bruk av lekser. Fokus på at hjemmearbeid skal fremme læring og ikke 
hemmer den 

 Skolemat 

 Arbeid med nye læreplaner 

 Pals – arbeid med psykososialt miljø 

 Arbeid med kultur for læring ( jobbe med resultatene av en stor spørreundersøkelse 
hvor foreldre, ansatte ved skolen og elever har deltatt) 
 

Info om saker FAU jobbet med forrige skoleår 

 Nærmiljøanlegget – som nå står ferdig😊 

 SMISO – prosjekt med tema seksuelle overgrep – gjennomføres høsten 2018 

 Overgang barnehage-skole – saken ruller fortsatt 

 Kultur for læring (KFL) – ny undersøkelse gjennomføres nå i høst for foresatte, 

ansatte ved skolen og elever. Ønske om at KFL er et fast punkt på foreldremøtene 

hvor utfordringene i en klasse eller trinn skisseres, samt tiltakene  

 Ny skolestruktur – den er på plass 

 Nedbemanningen – saken er avsluttet 

 SFO – mat og priser – saken ruller fortsatt 

 Hjemmeside for skolen – saken ruller fortsatt (Tommy sjekker ut litt til neste møte) 



Eventuelt 

 Hvordan går det med vedlikeholdet av turnbassenget og andre lekeapparater som nå 

er i ustand i uteområdene til barnetrinnet? Spørsmålet rettes mot rektor.  

 Etter nye vurderinger, ser det ut til at vi velger å ruste opp det gamle lekehuset i 

stedet for å bygge et nytt. 

 

Ref. 

Marius Schjelderup-Høye 

 

 


