
 

 

VÅGSBYGD SKOLE  

 

Referat fra FAU-MØTE  

mandag 4.september KL.20.00-22.00  

Personalrommet avd. Augland 

MØTEINNKALLER Anna Charlotte Larsen 

MØTETYPE FAU 

REFERENT Anna Charlotte Larsen/Karine Wigh 

DELTAKERE Foreldrekontakter og FAU-leder  

SAKER PÅ DAGSORDEN 

SAK 1 17/18 Åpen runde med presentasjoner  - bli kjent! 

 

Vi representerer våre felles barn ved skolen. Alle har en 

likeverdig stemme i FAU. Vi lytter til hverandre og respekterer 

hverandre. Alt som blir sagt og gjort i FAU skal være åpent og 

tilgjengelig for alle foreldre ved Vågsbygd skole. 

 

Kort presentasjon av behovet for å styrke samspill mellom 

skole og hjem, øke kjennskapen mellom foreldrene klassevis 

(foreldrenettverk) og hvordan FAU har jobbet.  

 

Kort om skolen satsing på psykisk helse (Link til 

livet/Psykologisk førstehjelp/vanlig, men vondt etc) og lesing. 

SAK 2 17/18 Organisering av FAU 

 

Rutiner - FAU 

- Innkalling fra FAU-leder 1 uke før møte. Ansvar for å 

varsle vara ved fravær 

- Både vara og FAU får paiprer til og fra møtene. Referat 

innen en uke. Referat og sakspapirer publiseres på 

skolens nettsted, samt i FAU Vågsbygd på facebook. 

- Dialog med lærer i forkant av FAU-møter/FAU-leder 

har dialog med skoleledelsen 

- Varsle de andre foreldrene i klassen (eks via 

facebookgruppe). Skal framgå av kalender på skolens 

nettsted og ukeplanene 

- Kaffekoking/møtemat går på rundgang. FAU-leder 

fordeler møteansvar 



 

Foreldremøter 

Foreldremøter og foreldresamtaler er obligatorisk ved 

Vågsbygd skole. Skolen må varsle og invitere i god tid til 

foreldremøtene. Alle foreldre kan delta i foreldrearbeidet ved 

skolen. Vi som foreldre forventer at alle deltar i felles møter – 

for våre felles barn. 

 

Valgkomite 

Gjennomgang av og dialog om valgordning.  

FAU bestemte å oppnevne valgkomite fra 2., 5. og 7 trinn. 

Medlemmer er Arne Frydenlund, 2a. De to resterende 

medlemmene trekkes. 

Valg av foreldrerepresentant og vara til skolestyret 

gjennomføres i FAU-møtet 4. desember. 

 

Arbeidsgruppe  

Til arbeidsgruppe ble Jostein Austvik, 2b og Terje Alfsen, 7c 

valgt. Begge fungerer som nest-ledere i FAU, og som vara for 

FAU-leder. 

SAK 3 17/18 Foreldreaktiviteter ved Vågsbygd skole 

 

Årshjul for trinnene 

Noen datoer stemmer ikke. Hvordan skal trinndialog 

gjennomføres? FAU-leder kvalitetsikrer dette med Svein 

Hornes, Inspektør Vågsbygd skole. 

 

GPS (Gøy på skolen) 13. Oktober.  

Beate Henriksen, 3 c og Anniken Sivertsen, 6a ble valgt som 

årets GPS-koorinatorer. 

 

17.mai komite 

4 trinn etablerert 17. mai komite, bestående av Ruth A Hansen, 

Hanne Ihlen, 4 b og Kim Hæstad, 4 a. Komitten får oversendt 

kjøreplan for 17. mai arrangementet. 

 

Natteravn 

11. november 2017 og 16. Mai 2018. Vågsbygd skole stiller 

natteravn med en person fra hver 6.og 7.klasse. FAU 

representantene får tilsendt natteravn informasjon pr e-post. 

Klasser som ønsker kan få besøk av Natteravn-ordningen til 

sine foreldremøter 

 

FAU møter:   Mandager kl 19-21 



25. september Åsane   

Tema:  

1.Skoleleder presenterer satsingene ved Vågsbygd skole. 

Dialog med FAU 

2. Valg av tema for temakvelden i april (sosiale medier og 

mobbing ble nevnt). FAU ønsker at tema for foreldrekvelden 

blir tema for hele skolen (elever og lærerer) slik at vi får laget 

felles forståelse og kan jobbe sammen med felles utfordringer.  

 

30. oktober Augland 

Tema: Foreldrenettverk  

 

4. desember Åsane 

Tema: Valg foreldrerepresentanter til skolestyret 

Siste FAU-møte i juni gjnnomføres sammen med kommende 

FAU-representanter. FAU avslutter med en sosial kveld. 

 

Informasjonsflyt 

FAU ligger som eget område på skolens nettside. Her 

publiseres innkalling/sakskart før FAU møter, og referat etter 

møter. 

FAU har en facebookgruppe FAU Vågsbygd skole. Her kan 

alle FAU-representanter publisere informasjon om hva som 

skjer, hva vi trenger foreldre engasjement rundt etc. Her legges 

også informasjon fra FAU-møter ut. 

FAU-representantene møttar liste over e-post adresser til 

foreldrene i sin klasse fra FAU-leder.  

Post som skal til alle foredlre må fremdeles gå som papir og 

sendes med elevene hjem. FAU-rep sender da dette til 

klasselærer, som printer og gir til elevene i klassen. 

 

SMS (ble ikke nevnt i møtet) skolen har en sms tjeneste hvor 

korte beskjeder kan formildes. 

SAK 4 17/18 Eventuelt  

Inger saker ble meldt til eventuelt 

TAKK FOR MØTET! 

 


