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MØTEINNKALLING 
 

Møtet gjelder: FAU 

Dato og tid: 29.09.15  kl. 18:00 

Sted: Auditoriet/ klasserom 2. etasje 

Deltakere:  Medlemmer. Varamedlemmer  

Referent:  

Møteinnkaller:  

Meld forfall til: Kontoret 

  

 

 

 

 

SAKSLISTE:  
 

Sak 16/15  Godkjenning av saksliste 

Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 17/15 Valg av nestleder og eventuelt sekretær 

Nestleder ble Per Inge Storvik og sekretær ble Mariann Schultz Wiig. 

 

Sak 18/15  Utsmykking av skolen 

 

FAU har ingen midler til utsmykking per dags dato. FAU ga en gavesjekk til skolen like etter 

oppstart av nytt skoleår. Skolen har mange tomme vegger som skal dekoreres. Elevrådet har 

etterlyst kunst til å ha på veggene. Det er nedsatt en utsmykkingskomite som består av lærere og 

elever. FAU ønsker å ta stilling til om en representant fra FAU skal sitte i utsmykkingskomiteen på 

et senere tidspunkt. FAU ønsker at komiteen skal komme i gang med arbeidet først. FAU kan 

arrangere ulike tilstelninger for å få inn penger til kunsten. Det er ulike måter å gjøre dette på. 

Skolen har noe elevarbeid/andre dekorasjoner av eldre dato som skal opp på veggene, men ikke alt 

passer inn i nyskolen. Elevene skal også produsere kunst som skal brukes. Det er viktig å se 

helheten i det, slik at det ikke blir rot på veggene. 

 

Sak 19/15 . Diverse orienteringer: § 9a Handlingsplan mot mobbing, Elevundersøkelsen, UiU 

Handlingsplan mot mobbing ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Skolen har to hjemmesider.  

webfronter.com/orkide/NUS/ eller www.minskole.no/nordlandet  

Mobbeplanen Manifest mot mobbing skal revideres. I tillegg er skolen tilknyttet MOT. 

Kantinedriften er i gang. Tirsdager er det frukt og yoghurt, onsdager er det bagetter og fredag 

serveres det pizza.  

Skolen må legge til rette for at barn med glutenallergi og andre allergier får det de har rett på både 

når det gjelder kantinedrift, når de har mat og helse og ved andre anledninger hvor det servers mat 

på skolen. Skolen jobber kontinuerlig med dette, men i oppstarten ble dette glemt en gang..  

 

www.skoleporten.udir.no – alle data knyttet til NUS finnes her.  

www.fug.no - Foreldreutvalget for grunnopplæringen, mye nyttig info finnes her. 

 

 

 

http://webfronter.com/orkide/NUS/
http://www.minskole.no/nordlandet
http://www.skoleporten.udir.no/
http://www.fug.no/
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Sak 20/15  Gratisprinsippet- eget skriv 

Det finnes et eget skriv som ble utarbeidet i forrige skoleår av skole/FAU. Gry ettersender dette. 

Man kan også finne info om gratisprinsippet på UDIR sine sider.  

 

Skoleturer til Polen var tidligere et samarbeid mellom skole og foreldre. Skolen og andre 

organisasjoner bidro i forhold til økonomi, i tillegg til at foreldre bidro med sparing og salg. 

Skolens del var da bl.a. å sende med lærerne på turene, og turen ble en del av 

undervisningsopplegget. Dette er borte på grunn av stram kommuneøkonomi, og at de 

organisasjoner som la penger i potten har sluttet med dette. 

 

I de siste årene er turene kun arrangert av foreldre, hvor foresatte må betale hele turen selv.  

Det har tidligere vært en stor diskusjon i FAU vedrørende disse turene (og da spesielt turer som 

gikk til Polen).  

I prinsippet kan ikke skolen styre hva barn og foreldre gjør i barnas fritid, men skolen oppfordrer 

foreldre til å tilrettelegge for at alle skal få mulighet til å dra på tur, til tross for at noen ikke har 

ressurser til å bidra med. Det finnes mange årsaker til at barn sier at de ikke kan dra, eller vil dra på 

tur, og det er heller ikke alltid enkelt for alle å delta på dugnader. Hovedmålet med å dra på tur er å 

styrke klassemiljøet. Da må alle med.  

 

Gratisprinsippet sier følgende; Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for 

elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den. 

Grunnen til at opplæringen er gratis er at den skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta 

på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn. 

 

Sak 21/15  Organisering av FAU. Framdrift / årshjul. Nettsidene til FAU 

Neste fellesmøte er 10. november kl 18-20. Styret har et møte i oktober. Dato kommer.  

 

Sak 22/15  Evnt 

 

 

 

Referent Mariann Schultz Wiig, 

Kr-sund 30.09.15   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


