
 

 

Referat FAU 14.01.20 

Tilstede: Karen Sofie 1. trinn, Torstein 1./3trinn, Maren 2. trinn, Torunn 2. trinn, Øystein 4. trinn, Irene 5. trinn, Lisa 5. trinn, 

Stine 5. trinn, Trude 6.trinn, Kristin 6. trinn, Berit 7. trinn 

 

Godkjenning av referat og innkalling: 

Godkjent. 

 

Info fra skolen v/ rektor: 

- Dimmer i samlingssal kan brukes ved å skru på selve bryteren, vaktmesteren skal reparere. 

- Søknad om kameraovervåkning godkjent. Vi får 10 stk, går sentralt til etaten, skolen må melde fra om det skulle 

være behov for å sjekke angående uønskede hendelser. Kamearene er stemmestyrt og blir driftet av 

Sikkerhetsgruppen, og det blir skiltet. 

- Trafikksituasjonen: Ikke hørt noe om våre innspill, og rektor purrer på dette. Anne har i etterkant levert innspill til 

; «mindre strakstiltak på skolevei» 

- Leirskole: Skolen vil gjerne samarbeide med FAU om tre faste leirskolesteder. Forslag  Hove, Langedrag og  

Maritim. Maren og Stine samarbeider videre med Anne om dette. 

- Situasjonen etter aktuell tragisk hendelse i nærmiljøet: helsesykepleier og skolen har beredskap og stiller opp der 

det er behov, følger nøye med på barnas reaksjoner og tar opp temaet på barnas premisser. 

- Rektor har vært på SALTO-møte og videreformidler anbefaling om økt voksentetthet ute på 

ettermiddags/kveldstid.  

 

Ekstra ravning: Skolen ønsker ekstra ravning og FAU bestemmer at klasse kontakter skriver en beskjed på foreldregruppene 

på Facebook med oppfordring om frivillig å gå en tur ut minst to i nærmiljøet de neste 2-3 ukene for å være synlige «voksne 

ute». Vi ber om at de melder fra inn på Facebook gruppene når de har vært ute og gått så tar vi evaluering av dette neste 

faumøte. Vi avtaler ikke noe mere fast. 

 

Foredrag: 

Arrangement med Kjersti Overen 29. januar kl. 18:00-19:30 i gymsalen. Vi sprer foredragsgruppas eminente invitasjon i våre 

kanaler.  

 

 

Driftstyret 

Stine orienterte: Møte 3 vår, 2 høst, vedtar budsjett, strategisk plan, trivselsplan og ordensreglement. 

Stine stiller for to år, og resten ble valgt på mailutveksling etter møtet. 

Fast foreldrerepresentant: Saba Ashraf (et år) 

Vara: 1. Mia Roland, 2. Notto Thelle, 3. Berit Grønhaug (frem til 06.2020). 

 

Søknad om støtte til skoleball: 

Søknad på totalt kr. 4800 (2500 og 50 kr pr. elev) ble enstemmig innvilget.  

 

Innledende diskusjon om annen fordelingsmodell for 17.maioverskuddet: 

Skal det være et minimumsbeløp som tildeles hvert trinn. Skal Fau få noe, og hvor mye? 



 

 

Dette trenger vi mer tid på å arbeide med. Stine, Maren og Silke legger frem noen tanker om dette til neste FAUmøte. 

 

Sparebank1 midler:  

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.  

  

 

Eventuelt; 

- Forespørsel vedrørende Aks og krav om å ha med matpakke i forbindelse med fast turdag på AKS.  

Vi diskuterte dette i fau og ser at det at barna smører sin egen matpakke kan være utfordrende i forhold til at det tar tid fra 

uteaktiviteten. Det vil trolig ta omtrent like mye tid som de bruker på et måltid. 

FAU ser verdien av at elevene kan smøre matpakke, og kanskje det går an å ha matpakkesmørekurs som en aktivitet.  

- Saltomøte politi, bydel,  15.01.20    18.00-19.30     Rektor +sosiallærer,  Stine og Lisa deltok, og oppfordring om økt 

voksentetthet ble gjentatt.  

- Felles fau møtet 5.februar ; Gleder og utfordringer sist år, samarbeid om felles arrangement. Hallagerbakken 

skole. Stine, Lisa + en til deltar. 

- -E En klassekontakt har fått beskjed om krenkende adferd mot trinnets eleve  fra elever på høyere trinn. Saken er 

meldt til skolens inspektør. FAU følger ikke opp slike saker på individnivå, men  forutsetter at skolen tar dette 

alvorlig.  

 

Lisa Yuksel, 5. trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 


