
Referat fra møte i FAU 05.02.19 

SAK REFERAT 

Informasjon fra 

rektor 

1: Skøytekveld – Ble avlyst etter anbefaling av Bymiljøetaten pga for mye 

overvann på isen. En nyttig bieffekt i forbindelse av arrangering av dette, er at 

man har blitt bevisst hvor mye den gamle vaktmesteren gjorde, og hva som 

må gås opp av nye rutiner med den nye vaktmesteren slik at man er bedre 

forberedt neste gang. 

2: Skoleportalen – FAU lagde en rutine for mange år siden om hva skulle gå ut 

av informasjon via skoleportalen. Blant annet var det et ønske om at det kun 

skulle være lokale tilbud det skulle informeres om. Skolen tar på seg ansvaret 

med å hindre reklame for egne interesser, og beklager at det glapp i 

forbindelse med en utsendelse vedr. boksekveld. 

3: Foreldreundersøkelse – Rektor ønsker at FAU er behjelpelig med å spre 

informasjon om foreldreundersøkelsen på blant annet Facebook for å få opp 

svarprosenten. Dette er veldig nyttig informasjon for skoleledelsen og de 

håper på masse nyttige tilbakemeldinger fra foreldrene. Undersøkelsen pågår 

fra 10. mars til 12. april. 

4: Planlegging av neste skole år – 2 vikariater er utlyst og skolen har fått inn 34 

søkere. Fra og med høsten 2020, starter man med klasseinndeling fra 4. klasse. 

Rektor ønsker å kunne få til et samarbeid med klassekontaktene for å sikre en 

god overgang og at foreldrene kan hjelpe til med å skape et godt miljø ved å 

arrangere treff/klassefester. Vennegrupper blir også obligatorisk. 

5: Skjermtid ved spisetid – Skolen har som målsetning å skape en god 

spisestund. Det er forskjellig hva man gjør for å oppnå dette på de ulike trinn, 

for eksempel lesestund, Podkast, osv. Hvis barnet glemmer å spise, oppfordret 

Rektor at man tok kontakt med læreren ang dette.  

6: Evaluering av skidagen har startet nå. De tilbakemeldingene som kommer 

inn er med på å oppdatere «huskelista» i forbindelse med arrangering av slike 

aktiviteter. Det har kommet inn noen forbedringspunkter.  

 

17. mai – Hvem 

gjør hva 

Møte med Rektor ang 17. mai arrangementet – Line sender forespørsel til 

Rektor om å få arrangert dette møte veldig snart slik at vi kan få avklart en del 

spørsmål vedr hvem skal gjøre hva på den dagen. I og med at vaktmesteren 

ikke jobber 17. mai, må vi finne ut av hva som må rigges og hvem som kan 

gjøre det blant annet. 

Småpremier – Line sjekker hva som er på FAU rommet av småpremier. Det 

kom innspill om at kanskje ikke alt som var igjen fra i fjor var like stas å dele ut 

i år. Line sender ut mail til klassekontaktene på 1. og 3. trinn ang innsamling av 

småpremier. Lederen for Sosialgruppen må gi tilbakemelding på hvor disse 

premiene skal leveres. 

Ansvar for lekene – 2. trinn er ansvarlig for dette. Det ble anbefalt å bruke 

Doodle for å skaffe vakter til de ulike postene. 

Gevinster til Lynlotteriet – Sosialgruppa, klassekontaktene og FAU 

medlemmene for 5. trinn har ansvaret for dette. Line sender de en mail og 

informerer. 

Innspill til AKS 

møte 

Det skal være møte i slutten av mars, og AKS gruppa ønsket innspill til dette. 

På forrige møte AKS arrangerte var det nesten ingen foreldre fra 1. trinn 

tilstede. Det er kommet innspill ang at det serveres for lite mat. Maten skal 

være et mellommåltid. Det kom inn forslag om å søke tilskudd fra for 

eksempel Folkehelseprosjektet, eller andre tilskuddsordninger som har med 

helse/mat å gjøre for å kunne tilby barna et mer fullverdig måltid. Et annet 



innspill som kom, var at rutiner rundt hjemsendingsmelding ikke fungerer.  

  

 

Neste møte i FAU er 2.4.19 

Referent: Line Kristoffersen  


