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Referat FAU møte 10.02.15 kl. 16.00 

 
Til stede: Alle klasser bortsett fra 8 og 10 klasse var representert på møtet. 

Fra skolen møtte rektor Benedikte Grongstad og avdelingsleder for barne-
/ungdomstrinnet Arvid Tollisen 
 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 
1. Informasjon fra skole 

Dette punktet på agendaen ble i sin helhet viet saken som har versert på nett den 
siste uken hvor en lærer ved skolen er blitt beskyldt for overgrep mot et barn for mer 
enn 20 år siden i Norge. Saken er blitt kjent via et åpent brev til vedkommende lærer 
som er lagt ut og spredt på facebook til kolleger, foreldre og elever. 
Skolen informerte om hva som har vært gjort, og de videre planer i saken. 
Skolen har inntil videre fritatt vedkommende lærer for undervisning. Dette er 
gjeldende klasse ved skolen informert om. Dette vil gjelde mens ytterligere 
undersøkelser i saken gjøres. Skolen vil søke profesjonell hjelp i håndteringen både 
overfor elever, foreldre og den aktuelle lærer. Klassen vil bli informert spesifikt 
iforkant av at eventuelle nye tiltak iverksettes. 
Skolen planlegger å distribuere en skriftlig informasjon til samtlige foreldre.  
Skolen planlegger videre å informere elevene ved ungdomsskolen og videregående 
om saken. Informasjon til elevene i barnetrinnet forutsetter man at foreldrene 
håndterer. 
FAU tok skolens informasjon til etterretning og forutsetter at skolen håndterer 
situasjonen til beste for barna, og personalpolitisk korrekt i forhold til den aktuelle 
læreren. 

2. Status Klassekontakter 
Det ser nå ut til at det har meldt seg klassekontakter for 3 / 4 klasse. Monica 
formidler navn og kontaktinformasjon til skolen v/Arvid. Skolen sørger så for å 
bekreftet dette gjennom informasjon til alle foreldre i klassen, og hvor man ber om 
eventuelle motforestillinger mot at disse representerer klassen. 

3. Status festarrangementer 
a. Oppsummering julefest 

Hege gikk gjennom status fra julefesten. Det er laget et eget dokument med 
oppsummering og tips til forbedringer for fremtidige komiteer. Overskuddet 
på festen var ca 1.100 euro. FAU gav 1.000 euro til nabohjelpen som et bidrag 
fra høstfest og julefest. 

b. Planlegging 17. mai  
Planlegging av 17. mai er ikke satt i gang. Komiteen består av 3 / 4 og 8 / 9 
klasse. 

4.  Status Natteravner 
Natteravnene har ikke vært aktive etter jul. fra og med uken etter vinterferien vil 
man være i gang igjen. 
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5. Økonomi 

Økonomiansvarlig Monica informerte om den økonomiske status. 
Vi har nå ca 5.000,- euro i kassen. Det er tidligere bevilget penger til en ekstra 
parasoll til patioen. Denne er ikke kjøpt inn enda. 

6. Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt 

 

Neste FAU møte er tirsdag 28.04.15 kl. 16.00! 

FAU 10.02.15 
 
Øivind Nilsen 
FAU leder og sekretær 


