
Referat FAU-møte GRUE BARNE - OG UNGDOMSSKOLE  

 

 

1. Rektor informerer  

 

- Har vært en fin start på skoleåret. 

- 364 elever, flere enn i fjor.  

- 6 nye lærere, 3 fast og 3 vikarer. Fint med litt nytt blod og nye impulser.  

- Lotte og Emelie på 1.trinn, Pia på 2. trinn, Pia spansklærer og Joakim og Arne 8. trinn.    

- Etablert et skolemiljøteam  

Sosiallærer pensjonert – Skolen har en tilsatt Tina Furuli i en 50% stilling som vernepleier.   

Barnetrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn har en representant hver i dette teamet som har 

avsatt tid til dette. Kit-Heidi Furuhaug jobber som ruskonsulent i kommunen og vil være på 

skolen 2 dager i uka. På neste FAU-møte skal disse være med å presenteres.  

- Oppfølgingsordningen  

Tredje og siste året med oppfølging. Skolen har utarbeidet sitt eget støttesystem i 

leseopplæring. Fornøyde veiledere. Skolen har 3 lærere som utdannes leseveiledere gjennom 

oppfølgingsordningen. Gode tilbakemeldinger – i rute.  Til våren – presentere litt på hvert 

enkelt trinn. Nye metoder i leseopplæringen som er tilpasset. Nye tester screeninger og ulike 

lesekurs.  

- Utegruppa 

Rektor har hatt møte med Espen Granberg – hatt kontroll på det som finnes. Sjekket priser. 

Har gjort undersøkelsene med beskrivelser som må følge norsk standard. Må finne ut hva vi 

har av ressurser. Kan ikke flytte utstyr fra andre steder. Sette i gang og søke ulike 

stipendordninger.  

- Foreldremøtene  

Lærerne har vært i kontakt med trinnkontakter/klassekontakter. Vært ganske tradisjonelle 

foreldremøter. Vårens runde – avklare ansvarsområder.  

- Lån av kantine til bursdagsfeiringer  

Det er fullt mulig. Men må være nok voksne og som står som ansvarlige. Kun kantine og 

tilknyttet kjøkken. Rektor har snakket med kommunen, og lån av kantine skal være lov og 

kostnadsfritt.  

- Sende innkalling til Su – Leder og nestleder er med i SU.  

- Andre spørsmål:  

Dato: Torsdag 20. oktober kl. 18:00 Sted: Auditoriet ved GBUS 

Deltagere:  
Hanne Gundersen (Leder, 2.trinn)  
Jannicke Alandra Eide Johansson (1.trinn)  
Cathrine Sønsterud Skara (2.trinn)  
Stine Bysveen (3. trinn)  
Caroline Berg Fjeld (3. trinn)  
Anders Austad (4.trinn)   
Julie L Skulstad (5.trinn)  
Camilla Hansen Flatås (5.trinn)  
Heidi H. Nybrenna (7.trinn)  
Ingeborg Schjelderup-Høye (avtroppende leder, 
7. trinn)  

Hilde Vesterås Nordli (9. trinn) 
Mona Breisjøberg (10.trinn)  
 



Hva gjør man for å få tak i representanter?  

Vanskelig å få inn nye representanter.  

Ta det opp i SU og jobbe videre med å finne gode løsninger.  

Diskutere om ordningen med å ikke ha valg på møter skal fortsette eller gjeninnføres.  

2. Nattravnsansvarlig:  

Skolen trenger en nattravnskoordinator. Organiseringen har ligget hos 9.trinn tidligere.   

Hilde tar kontakt med Carina Kullerud og kommunen og innhenter informasjon. Følges opp 

videre og tas opp igjen ved neste FAU-møte.  

 

3. Utegrupper 

Skolen vil ha to ulike utegrupper.   

- Utegruppe 1: Settes opp en ny gruppe dette skoleåret. FAU-representantene tar kontakt med 

sitt trinn og de som satt forrige skoleår, og hører om de er kan fortsette siden det ikke var 

noe aktivitet inneværende år. Denne gruppa har blant annet skøytebane og annet 

vedlikehold på skolen.  

- Utegruppe 2: Arbeide med uteområdet til 1-4. trinn  

I denne gruppen sitter representanter i FAU fra de påfølgende trinnene: Hanne, Caroline, 

Jannicke og Daniel.    

Søke midler, ta kontakt med næringslivet.  

Snakke og ha dialog med kommunen og rektor.  

 

4. Er FAU interessert i å arrangere et foredrag som omhandler rus?  

Skolen er i gang med et opplegg, «Midt i trynet».   

Kenneth legger det ut litt info på gruppa og forteller litt om dette. Følges opp videre.  

 

5. Eventuelt  

- Søknad om buss til Utøya for 10. trinn  

FAU har vedtatt å sette en maks sum på 15.000, - og denne summen skal kun dekke buss.    

FAU står fritt til å endre dette, hvis de økonomiske forutsetningene endres.  

- Avslutninger:  

- 9. trinn er ansvarlige for avslutningen til 10. trinn. Jobbes med rutiner og avklaringer, da 

klassekontaktene fikk tildelt en perm uken før. Kari Maribo har lagd en perm. 

Klassekontakter som har ansvar for organisering og gjennomføring.  

- 6. trinn arrangerer for 7. trinn.   

- Organisere avslutninger slik at det ikke faller på samme dag. Også med andre instanser og 

barnehager i kommunen. Hanne tar kontakt med oppvekst (Tommy). 

 

 

 

Neste møte i FAU er 30. november.  

 

Referent: Stine Bysveen   

 

 


