
Referat FAU 8 januar 2018 

Tilstede:  

Lena Øvrehus, 4 klasse 

Morten Johannesen, 10 klasse 

Ingrid I Ørum 1 klasse 

Truls Bjaarland 10 klasse 

Anne Liv Østbø Svensen 5 klasse 

Yvonne Sommer 3 klasse 

Vibeke Lugg 9 klasse 

1. Rektor informerer: 
- I uke 4 får alle klassene ny timeplan. Da begynner nytt semester. Informasjon om 

dette blir lagt ut på skolens nettside. 
- Usikkerhet rundt vennebenker. Det må kommuniseres hva som er intensjonen 

med benkene. Benkene bør symbolisere fellesskap og inkludering, skal det 
kanskje heller være en kosebenk? Rektor mener det er lite som konkluderer med 
at dette har vært en suksess på andre skoler, de ønsker ikke at noen skal føle seg 
utenfor, men tror dette er stigmatiserende for eleven som setter seg på benken. 
Rektor sjekker med andre lærere og Iris. 

- Vi mangler representanter i FAU. 6 og 7 klasse mangler både hoved og vara 
representant. Begge har enten flyttet hjem til Norge eller trukket seg. Det er et 
problem at mange dropper å stille på FAU møtene når de har meldt seg som 
representant. Dette må følges opp.  

- Vi skal få en liste over barn der begge foreldre er ansatt ved skolen og har fritak 
for deltagelse ved skolefester. Alle som har en forelder utenfor skolen er pliktig til 
å stille opp på skolefestene. 

- 17 mai: 
Alle lærerne har oppgaver hele 17 mai, fra tog til leker. Premien er en skole T -
Shirt, skolen kjøper halvparten, og FAU dekker resten. Programmet blir sponset 
av Remax eller Sydeneiendom. Sjømannskirkens program blir inkludert. 
Fau lager programmet. 
 

2. Vi trenger flere bord. Vedtak med flertall: Nye bord skal utredes, Truls Bjaarland 
sjekker pris og størrelse til neste FAU møte. 

3. Penger til nabohjelpen; vedtak med flertall: 200 euro til nabohjelpen etter høst og 
julefest. 17 mai går halvparten av overskuddet til nabohjelpen. Dette er en premiss 
for at skolen lodder ut en gratis skoleplass. Dette gjelder dette skoleåret og de 
fremtidige skoleår. 

4. Hva skal vi bruke FAU overskuddet til? Yvonne sjekker med rektor om det er noe de 
trenger/ønsker. Forslag fra FAU: skoleturer, lys i patioen. 



5. Natteravn avsluttes pga dårlig deltagelse/ oppslutning. 
6. Yvonne gjør en innsats for å skaffe nye FAU representanter. Evt kalle inn til 

ekstraordinært møte i de klassene det gjelder. 
7. Volleyballturnering 14-16 februar, foreldrene oppfordres til å stille med eget lag. 

08:30-12:00 alle dagen hvis man går videre.  
8. Saker til neste gang: 

- 10 klasse har spurt om å få ha ansvaret for gevinster og salg på 17 mai festen, og 
at salget går til inntekt for klasseturavslutning. 

- Kortkinnsamling – skal alle klassene får premie hvis de samler inn korker, eller 
beste klasse få? 3 klasse ønsker penger til pizza for de har samlet inn mange 
korker. 

 

 

 


