
 

 

FAU møte 30.10.2018 
 

Tilstede: Vigdis Fredheim fra skolen, Stine (leder) 4. trinn, Mia 4. trinn, Camilla 1. trinn, Knut 2. trinn, 

Jannicke (referent) 2. trinn, Anita 2. trinn, Jeanette 1. trinn, Camilla, 1. trinn, Hedvig 3. trinn, Silke 5. 

trinn, Ashraf, 4. trinn, Notto 3. trinn, Espen 7. trinn, Thomas 6. trinn, Berit 6.trinn, Irene 4.trinn 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Ingen innvendinger og dokumentene ble godkjent. 

 

Sak 2 Info fra skolen 
A) SkoleSMS etter en hendelse. Oppleves som positivt at skolen sendte ut melding selv om det 

kom en del reaksjoner fra foreldre blant annet om ordvalget i beskjeden. Det er viktig at 

foreldre snakker positivt om skolen og ikke bidrar til å spre unødvendig frykt og feilaktig 

informasjon. 

 

B) Trygt skole– og læringsmiljø skal på agendaen for FAUmøte i november. Det er også møte i 

skolemiljøutvalget 03.des. Vigdis informerte om hvordan skolemiljøutvalget velges – 6. og 

7.klasse får informasjon i klassene og må deretter søke. Styret i elevrådet bestemmer 

deretter de beste kandidatene ut i fra søknadene. Elevrådet skal spille inn ting til skolen til 

skolemiljøutvalget. De kan også spille inn saker til FAU.  

 

C) Bygg – bygget er snart ferdig og skal snart begynne å jobbe inne i bygget. Dato for 

overtakelse for hele bygget er i april 2019 og alt overtas på likt. Flytter inn før sommeren og 

tas i bruk av elevene ved skolestart i august. Ser ut til å bli veldig fint, spesielt 

naturfagsrommet trekkes frem. Forventer besøk fra andre skoler. 

 

Sak 3. Status i arbeidsgruppene 
Gruppenes sammensetning: 

Foredrag: Irene og Berit, Knut, Ashraf 

Helse: Jeanette, Mia, Anita 

Bygg: Trude, Notto, Mia, Stine 

Trafikk/Foreldre i veien:  Sheila, Silke og Lisa 

Foredrag: Lokalt foredrag avventes til neste skoleår siden det er vanskelig med lokaler på skolen, 

evnt samarbeide med Hauketo ungdomsskole og Prinsdal barneskole slik at vi kan ha det hos en av 

dem. Aktuelt med foredrag til våren.  

Bygg-gruppe: Det er bevilget noe penger til å erstatte en del møbler i det gamle 

administrasjonsbygget. Dette skal FAU og skolen samarbeide om. Samlingssalen skal fortsatt være et 

aktivitetsrom som kan brukes som tidligere.  Kjøkkenet skal fortsatt være FAU sitt kjøkken, men er 



 

 

ikke et godkjent kjøkken så vi må se på bruk av dette og ta dialogen om hvordan dette skal bli over 

nyttår.  

Trafikk-gruppe: Har ikke gjennomført full runde med foreldre i veien i uke 43 pga for lite folk. 

Gjennomføres i slutten av november. Alle trinn må ha tre representanter minimum.  

Status fra gruppene blir en sak på hvert FAU møte fremover. 

 

Sak 4 Økonomi 
Ingen endringer siden sist. Marianne og Stine har ikke tilgang til kontoen per nå og dette løses til 

neste gang.  

 

Sak 5 Facebook siden vår (form og innhold) 
Siden er i dag en åpen informasjonsside fra FAU og ikke en gruppe. Det vi poster skal være åpent, 

men de meldingene vi får er av og til som til en lukket gruppe og det er en utfordring at de ligger 

åpne. Som åpen side kan den brukes som spredning av nyheter som angår hele lokalmiljøet og det er 

viktig for å spre nyheter og fremsnakke skolen. FAU ønsker å beholde siden som informasjonssiden 

og det ble enstemmig vedtatt. 

Siden endrer dog navn til noe som er mer beskrivende for formålet og det pinnes en post på toppen 

om formålet med siden. Det bør fortsatt være mulig å sende melding til kun administrator. 

Det ble diskutert og vedtatt at FAU siden ikke skal fremme salg av varer til trinnenes klassekasser da 

det finnes andre kanaler for dette. Dette er begrunnet i formålet med siden.  

 

Sak 6 Arbeid i Driftsstyret 
Orientering fra Stine: 

Driftsstyret er skolens øverste organ og har med budsjett og strategisk plan å gjøre. Møtes 3 ganger i 

semesteret. Stine og Mia sitter der sammen med skolens ledelse samt representanter fra politiske 

partier. Rektor er sekretær. Møte 29.10 med økonomirapport fra skolen. Økonomien går greit. 

Brannen har kostet mye penger, men får en del tilbake. Uklart hvor mye og når. 

AKS-leder orienterte i møtet om hvilke grep som er tatt og hvilket fokus de har. Det er tatt mange 

grep for mer fellesskap samt kurs og planer for et enda mer velfungerende tilbud. Det er laget intro-

hefte til vikarer og et eget til ansatte. Stort fokus på å gjøre AKS enda bedre. Opptatt av 

informasjonsflyt med foreldre i løpet av høstsemesteret.  

Neste driftsstyremøte møte handler om skolemiljøutvalget og elevundersøkelsen samt nasjonale 

prøver. 

Spørsmål om saker til driftsstyret kan rettes til Stine eller Mia. 

 

Sak 7 Eventuelt 
A. Til info: helsesøster er på plass, har fått kontor og blir mye brukt allerede. Vaksiner går sin 

gang.  

B. Tidspunkt for FAU møte ble vurdert og 19.30 beholdes videre 



 

 

C. Skolegenser – det er ønskelig å sjekke ut mulighet for at salgsinntekter kan gå tilbake til 

barna, enten via FAU eller skolen. Kan gjerne samarbeide med netthandelløsningen laget av 

3.trinn. Mia og Silke sjekker dette videre. 

Neste møte er tirsdag 27. november 2018. 

 

Referent: Jannicke Josefsson-Ruud, 2.trinn 

 


