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Referat for FAUmøte den 28.02.2017 

Tilstede: eget ark. 

Saksliste: 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste er godkjent uten kommentarer. 

 

2.Godkjenning av referat fra tidligere møter 

Referat fra tidligere møter er godkjent uten kommentarer. 

 

3. Besøk av elevrådet – informasjon og spørsmål 

Utgår fordi SMU møtet er i neste uke. Elevrådet blir innkalt 

på faumøte i mars. 

 

4. Informasjon og dialog med rektor Svein Pillgram Hansen 

Skolen sender ut info om frist for å søke om plass på 

sommerskolen i løpet av kort tid. Budsjettet for nest  

Henvendelse om manglende lys i skolegården. Gamle 

armaturer med lang bestillingstid gjør at skolen ikke har 

fått dette på plass. Forslag fra fau er å henge opp lys på 

stolpen.  

Budsjettet skal vedtas på driftsyremøtet mandag den 5. 

mars.  

Skolen har startet prosessen med å legge kabal for 

skoleåret 2018/2019. Det blir lyst ut flere stillinger. Aks 

leder stillingen er lyst ut og intervjurunde er gjennomført. 



12. mars har skolen kickoff i forbindelse med kampanje for 

læringsmiljø. Info blir sendt ut i ranselpost. Formålet er å 

se at elevene gjør gode ting. Det er fokus på høflighet, 

inkludering og omtenksomhet. Kampanjen varer i to uker 

etterfulgt av en evaluering som blir presentert på neste 

faumøte. 

 

5.Oppsummering fra forrige driftstyre og SMU møte. 

Fau melder sak om lys og skilter under eventuelt på 

driftstyremøtet. 

Skolen har sendt inn søknad om å være med i naturlige 

skolesekken. 

 

6. Status aktiviteter på trinnene 

Det skjer lite aktiviteter utenom felles arrangementer. Det 

var en diskusjon om tips til hva vi som representanter kan 

gjøre og at det er vanskelig å få respons fra foreldre. 

 

7.Regnskap – status 

Det er søkt om grønne midler i bydel Alan i forbindelse med 

oppstart av skolehageprosjektet. 

 

8.Opprette arbeidsgruppe for skolehageprosjektet 

Det sendes ut info i Faunytt. 

 

9.Evaluering og informasjon av felles arr.(ball, skøytedag, 17. 

mai og karneval) 

Dette punktet ble diskutert på forrige møte. Vi tar en felles 

vurdering av felles arrangementer på neste møte. 

Karnevallet gikk bra med ca 120 påmeldte elever. 

 



 

10. Eventuelt  

Førskoleklubben har følgende møter utover våren: 18. mars, 

29. april, 27. mai og 17. juni. Fau diskuterte om vi kunne ha 

noen arr. på samme dager for skolens elever. 

 

Referent: 

Helen Svensson 


