
 

 
 
 KRISTIANSAND KOMMUNE 

 Oppvekstsektoren 

 

 FAGERHOLT SKOLE 

 

 

Møtereferat   
Referat fra: FAU Møtedato:  

 
23.05.17 Tid 1730   

Møteleder: Ingunn Nesje Møtested: Fagerholt Neste møte:  
Referent:  Anita Rasmussen Ref.dato: 

 
23.05.17 Arkivkode:  

 
Tilstede: 1,2, 3,4,5,6, 7   
Ikke møtt: 2C, 7B ,  
Kopi til:  
 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1.  Referat fra forrige møte, ingen kommentarar Info 

2.  Grupperarbeid. Ingunn informerer alle vara om hva gruppene arbeider med. 
Vara blir med i gruppen til sin klassekontakt. Bruker 10 min på dette.  

Trafikk:Utkast til generell mail ang bekymring i trafikk og skoleveisituasjon ved 
Coop og Louisesvei. Justneshalvøya vel anbefaler at FAU sender denne.  

Sosial gruppe: Laget årsjul for hele året til hvert trinn.                     
Malen/planene finnes på skolens nettside og skal være lett å finne. Det er også 
laget mal for sosial tiltaksplan for hvert trinn.  

Økonomi: Laget søknadsskjema og bestemt at det gis 500,- pr elev i 7. trinn i 
forbindelse med tur og skoleball.  

Foreldrenettverk: Felles foreldremøte til høsten med Torbjørn Trommestad, 
klassens facbooksiden og foreldre delaktige på klassearrangement.  

Faggruppa: Et vidt tema og noe vanskelig å jobbe med. Snakket om hvordan det 
sosiale påviker det faglige i skoelen. Vil legge til rette for at foreldre vet hvilken 
vei de skal gå når det oppstår utfordringer. Også hvordan skolen skal reagere. 

 

 
 
 
. 

3.  Status/evaluering 17. mai arragement: 

Vil lage et referat og sette i perm på 17. mairommet. Det er kjøpt inn en del nytt 
utstyr som også står i 17. mai rom. Omsatte for ca 71 000,- En tredjedel på 
vipps. Tipper ca 20 000,- i kostnader. Tilbakemelding/tips til neste år: 

 Det var for lite folk på fiskedam, bør være flere. Bør stenges på sidene 
så ikke barna kikker bak. Litt vanskelig å gi riktige gaver mhht alder. 
Forslag om ferdige poser? Kan vi ha andre premier i fiskedammen med 
tanke på miljø? Snakke om det til neste år.   

 De forskjellige aktiviter kunne merkes bedre. Var en del store premier 
igjen, litt få som vant.  

 Matbonger fungerte fint.  

 Anbefaler å skrive navn på aktivitetskort – mange som mister det.  

 Uansett vær bør det settes bord og stoler frem i gymsalen, det var 

 



hyggelig 
Alt i alt fornøyde og det var en bra dag! 
 

4.  Info om Fagerholdtdagen 7. juni: Elevene viser det de har laget/gjort iløpet av 
skoleåret. Det skal arrangere kostymehopprenn. Arilds utfordrer til å skaffe en 
foreldre per trinn til å hoppe. 7 elever hopper også. Hesteridning, trillebårløp, 
musikkorps, elevopptreden, diverse stands. Brosjyren snart klar. 1. trinn lager 
kaker, 6. trinn selger. Overskudd til Redd Barna. Det ble forestlått at vi også 
lager en standard/mal for hva som skal gjøres i forkant av Fagerholdtdagen. 

 
Klassekontakter 
oppfordres til å finne 
en forelder fra hvert 
trinn til å stille i 
kostymehopprenn 
 

5.  Valg av ny FAU leder 2017/2018.  Ny FAU leder ble Anja Hammersmark (4B). 
Nestleder ble Andreas Sverre Meltevik (2A) 

 

6.  Informasjonsoverføring fra klassekontakt til vara. Finne et sted på FAU sin 
nettside så det er lett for neste års klassekontakt å finne.  

 Årshjul/Handlingsplaner legges på FAU siden på skolens nettside 

 Maler/info om arrangementer lagres hos Arild 
 

 

7.  Eventuelt: 

Spinnere: Spørsmål/mail fra foreldre, generellt og ang spinnere. Hvor går 
grensen og hva skjer ang dette og å lære konflikthåndterelse på skolen. Arild 
forteller at forbudet ble satt da det ble dealing og penger i dette. Ble en del 
konflikter som tok overhånd og tok mye fokus. Har vært stille etter forbudet kom.  

Synes FAU det er ok å bruke noen penger av overskuddet vårt på flere kanoer? 
Arild vil undersøke pris på 3 kanoer og vester. Snakker om dette på føste FAU 
møte til høsten. Kanoene leies kostnadsfritt for skolens ansatte samt foreldre til 
barn på skolen. Ellers koster det  kr. 100,- pr. dag pr. kano.  

 

 


