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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1.  Referater, FAU og elevrådet. 
Foreldrenettverksgruppa sier seg uenig i at de har ansvar for 2 

temakvelder. Dog er gruppen i gang med å planlegge en 
temakveld rundt foreldrenettverk v/Torbjørn Trommestad. 
Foreslått måned er oktober. Sosial tiltaksplan utsettes dermed 

til etter samlingen. 
 

Info 
 
 
 
 
Anita CR sjekker 
tilgjengelighet. 

2.  Sommeravslutninger for trinnene. 

 
1.trinn: 12.juni  
2.trinn: 13.juni 

3.trinn: 9.juni 
4.trinn: 14.juni 

5.trinn: 15.juni 
6.trinn: 19.juni 
7.trinn: 21.juni 

 

 

 
 
 
Gymsalen og SFO 
kjøkkenet er holdt av. 

3.  Retningslinjer for skoletur v/økonomigruppa 
Status for FAU konto ble gjennomgått og retningslinjer for FAU 

midler ble presentert. Også prosess rundt søknad og 
behandling/beslutning ble presentert. 

 
Vedtak: Årets 7.trinn innvilges kroner 400,- pr elev til årets tur 
da de allerede har fått noe støtte til vinterball. 

 
Retningslinjer/anbefalinger for skoletur som sådan reises som 

egen sak ved neste møte.  
 
FAU-leder sjekker anbefalinger rundt klassekasser/sparing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingunn 

4.  Nytt FAU-møte pga ekstern vurdering mandag 8. mai kl. 

1730-1830. 

 



Kommer i tillegg til andre oppsatte møter 
23.mai bør vararepresentantene stille da det skal velges FAU 

leder for 2017/2018 

 

5.  Fagerholtdagen 7. juni. Overskuddet går til… 
 
Midlene skal brukes til et veldedig formål. Tidligere har det vært 

Strømmestiftelsen v/Miles 2 Smiles blant andre. FAU spilte inn 
noen forslag :  

«Hjelp oss å hjelpe» 
Flyktningerelatert formål 
Stine Sofies stiftelse 

 
Barn som målgruppe 

 
 

 

 

6.  Årshjul for hvert trinn v/foreldrenettverksgruppa. 

Et «best practice» ble fremlagt og gruppen for sosiale 
tiltak/årshjul tar på seg ansvaret for å standardisere årshjulene 
for trinnene 
 

 

7.  Arbeid i gruppene.  

 

 

8.  Elevundersøkelsen. Trivselsundersøkelsen v/sosiallærer 
Hilde Albert. 

Sosiallærer la fram årets resultater for trivselsundersøkelsen. 
Understreker at dette er ferskvare men gir oss en viktig 
pekepinn for videre arbeid og prioritering av de elevene som 

ikke trives/strever sosialt. Undersøkelsen ble gjennomført på 
3.-7.trinn. 

 
Rektor la frem resultatene fra elevundersøkelsen på 5.-7.trinn 
Gode resultater. Skolen jobber videre med arbeidsro.  

 

 

9.  Eventuelt.  
 

 

 


