
Referat FAU-møte 1.-7 trinn 28.10.19 

Til stede : Marius Scheldrup-Høye (møteleder), Daniel Kulblik, Irene Skoglund, Ole Harald Løvenskiold, 
Marion Aaseth, Gunn Therese Schøyen Aasnes, 
Øystein Hanevik (rektor), Elin Hansen (referent). 

1. Ute-gruppa 
      Det ble bestemt ved sist møte at det skulle velges en frivillig fra hvert trinn 
      for å bistå i tilrettelegging for utelek. I første omgang gjelder dette islegging i bingen 
      ved ungdomstrinn. De som meldte seg er følgende: 
      1.trinn - Ole Harald Løvenskiold 
      2.trinn - Trond Johanson 
      3.trinn - Ole Magnus Flaaen 
      4.trinn - Trond Rygg 
      5.trinn - Elin Hansen og Haakon Gjems 
      6.trinn -  Thomas Nesset og Marius Schjeldrup-Høye 
      7.trinn - Bjørn Olav Aasnes 

Det vil bli innkalt til en samling av utgruppa så fort som mulig for opplæring av islegging og håndtering av 
vannslange. Innkalling vil foreligge snarest.  

2. Prioriteringsliste for bevilgning av midler 
      Vår viktigste inntektskilde er 17.mai, og i år tjente vi rundt 40 000, dettte beløpet 
      ønsker vi at skal gå til barna ved skolen på en god måte, og ikke for lenge etter  
      inntjening.  Derfor ser vi på hva trinnene ønsker, og legger deretter opp en  
      prioriteringsliste: 

       
-FAU ønsker å bidra med en sum til å få sykkelstativet på plass, som skal bygges av  
valgfag-gruppa på u-skolen.Som nevnt ved forrige referat (pkt.9) 
-FAU skal også se på om vi skal legge i en sum til 2 vanndispensere,  
1 som skal stå på barnetrinn og 1 til u-trinn. Irene Skoglund skal innhente mer 
info om leveringstid og pris på drift og vedlikehold.  
-Barneskolen har ytret ønske om å lekeområder oppmalt som til f.eks  
 leken «Shiraja». Dette vil ute-guppa ta tak i så fort vinteren er borte og bakken  
 er tint opp. Daniel Kulblik har tilgang til oppmålings-verktøy.  
Tommy Antonsen følger opp som kasserer sammen med resten av styret. Vi ser det som hensiktsmessig at 
FAU er med som innkjøper, men at videre drift rundt de forskjellige innkjøpene drives videre av skoleeier. 
      

3. 17.mai / skoleavslutninger 
      Det har ikke vært møte i 17.mai-komiteen enda, så vi avventer videre til møte er avholdt. 
      Åpen diskusjon rundt organisering av skoleavslutninger. Ble avgjort at det skulle foretas en     
      avstemming blant foreldrene/foresatte. 
-Skal juleavslutningen fortsette som ifjor, med felles show fra scenen og deretter God jul, eller skal 
det være med kaffe og kaker fra foreldrenes initiativ etter show. 
-Skal vi benytte oss av Gruetunet til sommeravslutninger fremover? 

4. Gjennomgang og oppfølging av tidligere saker 
       
      Tilgjengelighet på skole, sak fra tidligere er pågående og jobbes med.  
      Kultur for læring, FAU, foreldre, og lærere er fornøyde med fokuset, og ser at kartleggingen av 
      informasjonen som innhentes er fruktbart. Videre bruk og innsamling av informasjon vil styrke både hva 
      og hvordan skolehverdagen tilrettelegges enda bedre for hver elev. 
      Leksefri/lekse-bevisst skole er fortsatt noe alle parter er fornøyde med. 



       Skolemat Kommunen v/ Anne Berit Gullikstad er på skaen og ved første anledning innkalles det til  
       møte hvor vi sender en FAU-representant v/ Marion Aaseth.  
       «Ny» litteratur til klasserom, Marion Aaseth er på saken. 
      Jodtabletter til elevene, Marius Scheldrup-Høye har kontakt med helsesykepleier ved skolen.  
       
FAU vil komme med et forslag, en «Forventings-plattform». Med dette menes at vi som foreldre kan legge 
til rette for en felles tanke / felles handling rundt inkludering og kjøreregler i hjemmet. Denne skal kunne 
være samlende for å styrke hverandre og være et forslag og en rettesnor. Det vil foreligge et utkast som skal 
baseres på grunntanker til enhver forelder/foresatt. Elin Hansen og Tommy Antonsen jobber med 
utarbeidelse. Mer kommer.  

Øystein Havnevik ønsker at det skal legges fokus på å legge til rette for å samle/inkludere. At vi skal ønske 
et godt sosialt nettverk i hver klasse. Rektor og FAU vil være med på en bevisstgjøring for den gode 
relasjonen. Vi foreslår at det i tillegg til denne forventnings-plattformen lages en slags forslagsliste som 
klassekontakter kan bruke for å samle klassen og foreldre/foresatte utenfor skolen. Daniel Kulblik og Ole 
Harald Løvenskiold vil jobbe med å sette dette sammen. 

5. Eventuellt  

faugbus1.7@gmail.com  
Referat og mailadresse ligger på Grue Kommunes hjemmeside. 
Vi legger heretter ut referat på klassens facebookgruppe og henviser til Kommunens hjemmeside hvor 
referatet også er tilgjengelig. 

6. Neste møte: Årsmøte den 18.november kl 18.00 

       (Kirkenær 29.10.19) 
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