
Referat FAU møte 17.02.16 

 

Tilstede: Shiva, Emil, Marit, Kim, Kristin, Maren, Vany, Tina, Helen, Fateema Abas og Mesfin, 

Sak 1. informasjon fra Rektor ble avlyst.  Dina er syk så det blir ikke noe informasjon fra assisterende 

rektor. 

Sak 2. Mobbing / vold. Det kom forslag om at medlemmene må få utsendt materiale i forkant. Når 

det gjelder et så stort tema som vi må få en oversikt over status på skole før vi bestemmer oss for hva 

vi skal ta tak i. Dette temaet må tas tak i på bakgrunn av hva som kommer frem i Dinas tilbakemelding 

fra status på skolen. Det finnes allerede i dag flere tiltak mot mobbing. Vi må ha et grunnlag fra skolen 

for å vite hva vi kan gjøre. 

Shiva kontakter elevrådet for å høre om hvor langt de har kommet i arbeidet med 

mobbekonkuransene. Et forslag til premie kan være at det kan gis gavekort fra bokhandelen. 

Sak 3. Idrettsdag. 

Det har kommet forslag til å ha en idrettsdag på skolen. En åpen dag der ulike foreninger blir invitert. 

Det er mulig å søke penger fra kommunen for å få støttet til dette (50 000 kr). Det finnes i dag en 

åpen dag på Haugerud IF siste søndag i august. Det finnes mange tiltak allerede og mye promotering 

fra ulike idrettsorganisasjoner i dag.  Det planlegges en områdedag som skal bidra til et områdeløft i 

juni for Haugerud og Trosterud. Det kom forslag om å melde oss på den åpne dagen som allerede skal 

arrangeres i området 26 august. 

Lutvann FAU tar kontakt med Haugerud IF og hører om vi kan bidra med informasjon til elevene 

Shiva tar kontakt med gruppa som skal lage områdeløftet for å høre om hvordan det ligger ann med 

planleggingen. 

FAU vedtok på møte å fokusere på tiltakene som allerede er satt i gang istedenfor å arrangere en egen 

idrettsdag. 

Sak 4. Evaluering skøytekveld. 

Skøytekvelden ble avlyst. Det har kommet forslag om å arrangere en skøytekveld i mars. Da må det 

tas på sparket og kun serveres pølser. 

Sak 5. Driftstyremøte. 

Reduksjon i fire assistentstillinger. 2 av disse stillingene er knyttet til en elev som har fått annet 

skoletilbud. Det er reduksjon i 4 lærerstillinger, knyttet til vikariater/permisjoner som går ut 

31.07.2016. Det blir assisterende rektorstilling fra august 2016. Det blir reduksjon i innleid 

arbeidskraft og kurs- og opplæringstiltak av ansatte. Det blir en gjennomgang av vikarbruk, utarbeidet 

nye retningslinjer for bruk av vikarer, men et forsvarlig tilbud til elevene skal sikres. Det har kommet 

inn 113 000 kr knyttet til opplæring av ansatte. Skolen har i dag en differanse på kr - 405 000. 

Det ble ikke sagt noe om uteskole. 

Det er lagt inn nye pauser på skolen. Det skal bli tre pauser i løpet av dagen. Dette har FAU ikke fått 

noe informasjon om / ikke blitt hørt i sajen.  Shiva skal gi en kort tilbakemelding og spørre om hvorfor 

FAU ikke har blitt forespurt i denne saken.   



 

 

Eventuelt. 

Det har vært et møte for uteområdeløft.  Flora, Helen og Espen deltok. Det har ikke blitt tatt 

utgangspunkt i skøytebanen. Det har kommet forslag om å legge to ballbinder ved siden av 

hverandre, slik at skøyteisen blir bevart. Det skal komme sikringstiltak i lille skogen. Det skal også 

komme et sikringstiltak i forbindelse med nybygget. 

Marit har laget en perm for ball. Hun foreslår at det lages en perm også for karneval og 17 mai 

frokost. 


