
Referat FAU  

Dato: Onsdag 30. november 2022 kl. 18:00 Sted: GBUS, 2260 Kirkenær 

Deltagere:  
Representanter 1. trinn, 2. trinn, 4. trinn, 5. 
trinn, 8. trinn og 2 x 9. trinn 

Referent: Daniel Kulblik 

 

Sak/Tema Diskusjon/Konklusjon Ansvar 
Nattravnskoordinator Nattravnskoordinator i Solør er Carina Martinsen. Vi i FAU blir 

kontaktet om de trenger representanter/støtte.  
I følge FAU-vedtektene har 9. klasse hovedansvaret. 
 

Hanne/ 
9. klasse 

Utegruppa Utegruppa består av en representant fra 1.-4. trinn + rektor. 
Prosessen må komme i gang så raskt som mulig. Hanne sørger 
for at et møte er gjennomført før neste styremøte i FAU 25. 
januar. 
Daniel tar kontakt med vaktmester Espen Granberg. Gir en 
tilbakemelding til Hanne. 
 
Vi må i løpet av skoleåret 2022/2023 få til noe på uteområdet 
til småskolen. Økonomisk er et huskestativ med 4 husker det vi 
bør gå for. Vi har noe penger selv, men vi må høre hva 
kommunen kan stille med. Hanne tar kontakt med Sigbjørn 
Sæther.  
 
Neste steg i denne saken tas opp på FAU-møtet i januar. 
 

Hanne 
Utegruppe 

Foredrag om 
rus/mobbing 

FAU ønsker å foreta seg noe forebyggende rundt mobbing og 
rus. Og konsekvenser av mobbing og rus.  
Vi har sett på mulighetene til å ha foredrag/innlegg/temadager 
rundt problematikken.  
 
Metalheads Against Bullying er en organisasjon som er 
forespurt og gjerne kommer. Vi avventer tilbakemelding fra 
skolen på hva de ønsker til neste møte. FAU-leder holder 
tråden med skolen. 
 
Mobbing viser seg å være tema i enkelte trinn på GBUS. 
Statsforvalteren er inne i enkeltsaker.  
FAU er bekymret for utviklingen ved skolen. Det florerer mye 
rykter, og vi ønsker en tilbakemelding/statusrapport fra rektor 
under januarmøtet.  
 
FAU ønsker at rektor/lærere har ytterligere fokus på §9A i 
Opplæringsloven – Elevene sitt skolemiljø. Dette omhandler 
Retten til et trygt og godt skolemiljø. 
 

Hanne 



Hvordan skal 
foreldremøtene 
gjennomføres? 

Hva ønsker vi fokus på i foreldremøtene? Skal lærerne holde 
hoveddelen, eller skal klassekontaktene og FAU ta ansvaret? 
Skal representanter velges på møter eller på forhånd? 
 
Dette er ting som er vanskelig å svare på. Det er vrient å sette 
en mal som skal gjelde alle trinn. Det beste er nok en 
kombinasjon. Men vi må ikke glemme at foreldrene kommer 
for å høre tilbakemelding fra lærere og rektor.  
Det har også kommet forslag om at valg skal gjennomføres på 
forhånd. Dette tror vi heller ikke er den beste løsningen. Ingen 
kan tvinges til verv om de møter opp, og det viser seg at de 
som ikke kommer på møter fra før, kommer heller ikke om vi 
unngår valg av ulik art.  
 
Så noen konsis kjøreplan for møtene er ikke lett å sette. Dette 
må løses i de ulike trinnene, mellom kontaktlærere/FAU-
representanter og klassekontakter. 
 
Når det gjelder FAU-representantene fra de ulike trinnene, så 
er det ønskelig om vi har en representant fra begge kjønn. Ikke 
alltid gjennomførbart, men ønskelig. 
 
Klassekontaktene har ikke møteplikt på FAU-møter, men kan i 
følge vedtektene stille om ønskelig. 
 

 

Vakter til juleball Det trengs vakter til juleballet for 8.-10. trinn. 
FAU-representantene fra 8.-10. trinn har ansvaret.  
Kaller inn andre FAU-representanter om det trengs. 

8.-10. trinn 

Taushetsplikt Rektor vil minne om at alle som sitter i FAU har 
taushetsplikt. 

 

Julemottakelse 5. – 7. trinn ønsker å arrangere en julefrokost. De ønsker 500 
kroner til å gjennomføre dette. Kan FAU støtte? 
 
Enstemmig!  
 
En representant handler og kommer med kvittering til Anders. 

Anders 
 
 
 
 
 

Elevrådkonto Elevrådet lurte på om vi kunne opprette en konto for 
Elevrådet.  
FAU-disponerer flere kontoer, så Anders sjekker opp, og gir 
dem tilgang på en konto. 

Anders 

Kommende møter 
vinter/vår 2023 

Onsdag 25. januar kl. 18 
Onsdag 22. februar kl. 18 
Onsdag 29. mars kl. 18 
Onsdag 3. mai kl. 18 
Sakslista kommer ut 1 uke før møtet.  
Innkomne saker sendes leder innen kl. 21 kvelden før møtet. 

 

 


