
Referat FAU-møte onsdag 5. april 
 

Tilstede: Tina Rebecca (møteleder), Helen, Vlora, Tina, Christine, Maren, Usma og Kristin (referent). 

Fra skolen: rektor Svein Pillgram Hansen (tilstede sak 1-3). 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

2. Referat fra forrige møte godkjennes. 

3. Informasjon fra og dialog med rektor 

 Rektor ønsker forslag til datoer for uteskoledugnad (diskuteres under eventuelt) 

 Rektor ønsker kontakt med styret i sameiet nærmest skolen (kontaktinfo ble gitt) 

 Rektor ønsker ski og skøyter donert til skolen dersom noen har utstyr de ikke trenger 

lenger. Skoen låner ut dette til elever som trenger det. 

 Rektor ber om at FAU avklarer og tydeliggjør roller for sine medlemmer. Skolen ser at det 

må skilles mellom rollen som forelder og representant for FAU. Rolleblanding får 

uheldige konsekvenser. 

 Espen Frøvik har på vegne av skøytegruppa søkt om midler til gapahuk. Rektor setter stor 

pris på søknaden. Skolen har selv søkt midler via den naturlige skolesekken. 

 Det er tilsatt tre lærere som ekstra ressurser for 1.-4.-trinn. Det lyses ut vikariater og 

erstatningsstillinger frem mot sommeren. 

 Rektor fikk spørsmål om det kan prioriteres at 6. trinn får beholde sine lærere til neste år. 

Det er vanlig at dette prioriteres da dette sees på som et kritisk tidspunkt med 

lærerbytte. Dette kan ikke loves prioritert, men stabilitet er ett av kriteriene når 

lærerkabalen legges. 

 Skolen setter av tid til lærere som kan gå på kurs i forbindelse med uteskole. 

4. Status FAU 

FAU-medlemmer må ikke blande sine roller. Det er viktig å skille mellom å være forelder, 

være FAU-representant, være FAU-styremedlem eller ha andre roller i FAU. FAU ser med 

bekymring på og aksepterer ikke gjentagende rolleblanding. En FAU-representant skal 

samarbeide med de andre på trinnet han eller hun representerer. En styrerepresentant skal 

samarbeide med de andre i styret. Det betyr at man skal involvere de andre i beslutninger og 

det man gjør. Hvis man ikke gjør det opererer man ikke på vegne av FAU. Da kan man ikke si 

noe på vegne av FAU, men på vegne av seg selv som forelder.  

FAU ber hele styret snarlig diskutere denne saken og disse forholdene på et styremøte. 

5. Foredrag for foreldre nettvett 

Styret foreslår å leie inn en foredragsholder til et foredrag om nettvett og digital dannelse for 

alle skolens foresatte. Tina Rebecca følger opp. 

FAU støtter at styret bruker inntil ca. 7000,- på et slikt foredrag. 

6. 17. mai-frokost  

Det trenges frivillige til å arrangere 17. mai-frokost. Hvor mange kan stille? Helen sender ut 

kjøreplan og følger opp påmelding. Foreldre som ikke er i FAU bør også kunne stille. 



7. Erfaringer karneval 

Tina fortalte kort fra karnevalet. Komiteen har oppdatert erfaringsprotokoll til neste år. FAU 

må vurdere om arrangementet skal deles opp. Nå arrangeres det karneval for 1. og 2.-trinn 

først og rett etterpå for 3. og 4.-trinn. 

8. Diverse økonomi: 

 Elevrådet har sendt søknad om støtte. Dette behandles på neste FAU-møte etter at 

styret har vært i nærmere kommunikasjon med elevrådet. 

 Det er kjøpt inn bl.a. køller, bord og presenning for pengestøtten skøytegruppa har 

fått. 

 17.mai-komiteen har søkt om støtte til å bruke 4000,- på et mobilt høyttaleranlegg. 

FAU besluttet at dette ikke innvilges. Det finnes allerede fungerende løsninger. 

Skolen har anlegg og FAU har en ropert som fungerer til formålet. 

 

9. Infoskriv 

Infoskriv bør ut etter påske. Tina tar hånd om dette. 

 

10. Status på trinnene 

En runde rundt bordet for å høre om aktiviteter på trinnene. 2. og 4.-trinn har vennegrupper 

som stort sett fungerer fint, 3.-trinn starter nå. Det utveksles erfaringer og tips.  

6.-trinn har god erfaring med å invitere til diskusjon i grupper på foreldremøtet. FAU lagde 

spørsmål i samarbeid med lærerne. 

11. Eventuelt: 

 Elevrådet har ønske om kjøp av utstyr. Styret hører nærmere hva det søkes om. 

 Dugnad på lavvoer og gapahuk ved Lutvann. Forslag til datoer er 30. april ev. 23. april. 

Stryret følger opp med skolen. 

 Det skal avklares om det kan være komfyr på FAU-kjøkkenet og hva som må til for å 

tilfredsstille krav. 

 Hudøy – foreldre med erfaring og lærere har hatt møte for å planlegge og utveksle 

erfaringer. 

 1. trinn til høsten. FAU må hjelpe til med å velge representanter og følge opp disse i 

forkant av første møte til høsten. Styret undersøker om det skal avholdes 

foreldremøter før sommeren der FAU kan være tilstede. 

 Styret vurderer å endre på tidspunktene for de resterende møtene denne våren. 

Møtet hevet kl 20.30. 

 

  


