
Møtereferat FAU-møte 22.november 2016 

Tilstede: 
Britt N.Motrøen (1.kl) 
Hilde Guttormsen (2.kl) 
Elisabeth Tøllefsen (3/4.kl) 
Morthen Ivar Vikanes (5/6.kl) 
Ingrid S.Lutro (7.kl) 
Lisbeth P.Bøe (vara 7.kl) 
Alanja Forsberg (8.kl) 
Maria S.Ruud (vara 8.kl) 
Annelie Flodin (9.kl) 
Therese Mikalsen (10.kl) 

Frafall: 
Andreas Lyng (vara 1.kl) 
Geir Tuvstein (vara 2.kl) 
Linda Klemetsen (vara 3/4.kl) 
Anita Dahl (vara 5/6.kl) 
Morten Johannessen (vara 9.kl) 
Else Jacobsen (vara 10.kl) 
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REFERAT: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat fra FAU-møte 29.september ble gjennomlest og godkjent. Status på åpne 
saker: 



-Hjem/skole-prosjekt: Therese tar kontakt med Åshild Braathen for å høre hvor langt 
hun er kommet med brosjyre. FAU skal supplere før brosjyren utgis. Therese holder i 
denne aksjonen. 

-Skolestyremøte 28/10: Det var ingen saker som berørte FAU på sakslisten, derfor 
ingen innkalling til FAU-møte i forkant av skolestyremøtet. 

-Trygg skolevei: Stripene ved Anfi kom på plass rett etter forrige FAU-møte, og dette 
krysset ser ut til å fungere tilfredsstillende. Det ble tatt opp at det spesielt ved henting 
oppstår farlige situasjoner fordi foresatte tar u-svinger i veien eller venter i bilen 
utenfor porten ved grusplassen. FAU ønsker at alle foresatte skaffer parkeringskort 
som gjør at man kan kjøre inn på grusplassen og vente/snu der. Rundkjøringen i 
Patalavaca anses å være utenfor skolens ansvar, foresatte må sørge for at 
fotgjengerovergangen blir brukt. Therese lager tekst om ovennevnte saker som kan gå 
ut som ranselpost. 

2.Oppsummering fra høstfesten 

Rektor og lærere har gitt gode tilbakemeldinger på høstfesten. Resultatet var på rett 
under 920 euro. Det var noe lavere inntekter fra loddsalget sammenliknet med 
fjorårets høstfest, noe som kan skyldes færre deltakere enn på tidligere fester. I tillegg 
ble det kjøpt inn mye brus/vann, det som ikke ble solgt står i boden og brukes på 
julefesten. Det ble tatt opp at det var mye kake til overs. FAU ønsker likevel å fortsette 
med dagens praksis om at hver familie tar med kake, og vil fremover sørge for at det 
som eventuelt blir til overs gis til Nabohjelpen.  

FAU vedtok å gi halvparten av inntektene fra loddsalget til Nabohjelpen – 275 euro. 

  

3. Natteravner 

Aktiviteten er ikke kommet i gang, Alanja ber Diana om oversikt over foresatte på 
ungdomstrinnet og tar kontakt med disse for å få satt opp lister. Flere representanter 
fra FAU meldte seg som natteravner de to førstkommende fredagene. 

  

4. Julefesten 

Dato ble fastsatt til 13.desember. Festen arrangeres av 3./4. og 8.klasse. Ingrid sender 
maler/huskelister fra tidligere julefester, og Therese sender oversikt over brus/vann-
beholdning i boden. Therese og Ingrid har meldt seg som bidragsytere, og komiteen 
ber eventuelt om mer hjelp dersom det viser seg å være behov. 

  

5. Valg av sekretær 



Lisbeth P.Bøe meldte seg og ble valgt som sekretær. 

  

6. Diverse: vennebenk, sosiale tiltak klassevis 

Ingrid har tatt opp forslag om «vennebenk» med rektor etter forslag fra foreldre. 
«Vennebenk» er en fysisk benk i skolegården hvor barn som ikke har noen å være med 
kan sette seg. Dette er et signal til andre om å inkludere vedkommende. Konseptet har 
vært vellykket på andre skoler. 

FAU vedtok å kjøpe inn to benker som dekoreres i forbindelse med Kunst/håndverk-
timene. Ingrid tar aksjon. 

Hver klassekontakt tar opp og diskuterer forslag til sosiale aktiviteter som tacokveld, 
volleyballturnering etc. med foresatte i sin klasse. Skolens arealer stilles gjerne til 
disposisjon til slike tiltak. 

Det kom innspill om at skolen burde ta ansvar for det sosiale miljøet i friminuttene, 
gjerne ved å ha fastlagte aktiviteter arrangert av lærere eller 10.trinn, eventuelt ved å 
innføre Trivselsleder-opplegg slik man har på mange skoler i Norge. Ingrid tar dette 
opp med rektor. 

  

7.Eventuelt 

«Solregelen»: Ingrid har igjen tatt opp saken om stråling etter kl 12 med ledelsen. De 
har gitt klart uttrykk for at de ikke kan gjøre noe mer, og at videre aksjoner eventuelt 
må tas av FAU.  

Det kom innspill om at friminuttene er for korte og om for kort tid til å spise lunsj. 
Virker å være noe ulik praksis i klassene om hvor lang tid elevene får til å spise. Ingrid 
tar opp disse sakene i neste skolestyremøte (16.desember). 

  

Referent: Lisbeth P.Bøe 

 


