
 
 
 

                    31.01.2018 

 

Referat fra FAUmøte den 31.01.2018 
 

 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: godkjent uten merknad 

 

2.Godkjenning av referat fra tidligere møter 

Vedtak: Blir ettersendt på e-post. 

 

3. Besøk av elevrådet – informasjon og spørsmål 

Utgår pga sykdom 

 

4.Informasjon og dialog med rektor Svein Pillgram Hansen 

Rektor snakket om budsjett og strategisk plan, læringsmiljø 

og gjennomgang hvordan skolen fungerer idag: 

 Kontroll av mangler på undervisning 1-4trinn 

AKS samarbeider med å dekke eventuelle mangler 

Spørsmål om eventuelt samarbeid med foreldre ang utbedre 

/ dekke mangler i utdanning. Sosiale elevmøter på alle trinn. 

Relasjoner mellom elevene. Friminuttene - dårlig språk :En 

idé / planer om premiering av enkelte elever med fargekort 

som klasser samler i 2 uker og etter de får en premie. 

 

 

 



Meining er en «felleskap» «samarbeid» «å vise riktig 

retning» Lappene får en elev når en voksen på skole marker 

at elev : 

-inviterer andre i lek 

-triste/støtte 

-gå bort fra konflikt 

-ekstra høflighet 

-ekstra omtanke 

-sier hvis noen er plaget. 

Ansatte på alle trinn og staben har lapper som de deler ut. 

Dette er et prøveprosjekt som kommer mellom vinterferien 

og påsken. Det ble yttret ett ønske om flere pcer på skolen. 

Pcene blir fornyet i år og skolen tar vare på  

Bruk av PC på skolen. 

 

5. Oppsummering fra forrige driftsstyre og SMU møte 

Utgår tas opp på neste møte. 

 

6. Status aktiviteter på trinnene 

Utgår tas på neste faumøte 

 

7. Regnskap – status 

Utgår tas på neste faumøte 

 

8. Innkjøp/kurs til aktiviteter på trinnene. 

Vedtak: Konfyr, kaffekoker og vannkoker kan kjøpes inn. 

Lærerne blir invitert til kurs arrangert av Gruten. De lærer 

å bla å lage såpe av kaffegrut. 

 

9.Opprette arbeidsgruppe for skolehageprosjektet 

Utgår. Blir tatt opp på neste faumøte. 



 

10. Evaluering og informasjon av felles arr.(ball, skøytedag,  

17. mai og karneval) 

Dette punktet ble diskutert. Vi tar opp tråden på neste 

møte februar. 

 

11. Eventuelt –  

digitalt mobbing på skolen. Det ønskes nettvett kurs for alle 

trinn. 

Sjokoladepålegg servering på AKS -bare desember ellers 

serveres ikke. 

 Engelsk dårlig kvalitet på opplæring og struktur -ønskes 

stige kravene for vikarer. 

 

Drifstyret: 

Representant:Tina Rebecca Hov- Gylthe 

Representant :Helen Svensson 

Vara 1: Camilla Molobi 

Vara 2: Monica Ifejiilika 

Vara 3: Krzysztof Bośko  


