
FAU-styret 11.februar 2020 kl 19:30 
Tilstede:  

- Petter Enoksen (6.kl) 

- Svend Vihovde (1.kl / Tekno) 

- Cornelius Middelthon (7.kl / lobby) 

- Anja Loug Helland (5.kl / HMS) 

- Magnus Mære Skjellerudsveen (1.kl / SFO) 

- Stine Johansen Haaland (4.kl / leder) 

- Birgit Frost (5.kl / info) 

Ikke tilstede: 
- Hege Eik Jakobsen (2.kl / arr) 

- Kristin Haugen Olsen (rektor) 

Saker: 
1. Referat  

a. Birgit skriver referat 
2. Formell struktur 

a. FAU-referat legges ut på skolens websider 
b. Fast agenda: 

i. Godkjennelse av referat fra forrige møte 
ii. Info til/fra skole v/ rektor 
iii. Saker til/fra SU 
iv. Saker / Status i grupper 
v. Saker fra foreldre / klassetrinn 
vi. Eventuelt 

3. Saker til/fra SU 
a. Endring fra Driftsstyre til Samarbeidsutvalg i Stavanger kommune. 

i. Relativt lik sammensetning og agenda som i Driftsstyret 
ii. Rådgivende organ for rektor 
iii. Ikke budsjett-myndighet 
iv. I praksis ingen stor konsekvens for FAU og Lassa skole, slik det oppleves 

nå 
b. 2 representanter fra FAU = Stine og Petter 
c. SU-møtene er åpne, men kan lukkes av hensyn til personvern. 

4. Registrering av Lassa FAU som organisasjon - endring av teknolabstiftelsen 
a. Teknolab ble i sin tid registrert i Brønnøysund da de var organisert utenfor FAU.  
b. Endre eksisterende til å gjelde hele FAU, evt registrere FAU i brreg. -> Birgit 
c. 2 bankkontoer slås sammen til en 
d. Opprette vipps -> Birgit 

5. Nettsider 
a. Oversikt styret må oppdateres -> Birgit 
b. FAU-siden: 

i. Referatene legges under dokumenter 
ii. Legg ut mail-link i høyre-marg «Saker til fau» 
iii. Link til facebook-gruppa 
iv. Link til mobbeombudet, KFU 

c. Hva skal vi legge på forsida? Retningslinjer fra skolen? 
6. Hvem skal ha redigeringstilgang på nettet? 

a. Teknolab v/Svend -> Birgit 
b. Stine 



c. Birgit 
d. Petter 

7. Fokusområde for FAU 2020 
a. Forslag: fysisk aktivitet (fysak-skole) -> Arrangementskomité 

i. Tema for foreldremøte  
ii. Samarbeid med lokale lag og foreninger? 
iii. Samarbeide med andre skoler i bydelen? 

8. Planlagte aktiviteter i gruppene og styret  
a. Arrangementsgruppa 

i. Har ikke hatt møte ennå 
ii. Hei Verden, kafé, mai 
iii. Høst-arrangement 
iv. Karneval utgår 
v. Forslag fra styret: disko, to-delt for 1-4 trinn + 5-7.trinn 

b. SFO 
i. Har ikke hatt møte ennå. 
ii. Vil få på plass et fast møtepunkt med SFO-leder 

c. Lobby 
i. Gruppemøte 3.mars 
ii. Byggesak 

1. Utbygger ønsker å bygge 6 etasjes bygg mellom Vikinghallen og 
skolen (5 hus er kjøpt opp) Er planlagt innkjøring fra skolesiden. 
Må følges opp i samarbeid med HMS. 

iii. Nytt politisk styre, fokus på skole – områder med behov for levekårsløft vil 
bli prioritert for prosjekter. Lassa vil dermed ikke bli prioritert. 

iv. Fritidstilbud for barn/unge,  
1. Kommunal plan? Ungdom & Fritid. -> Stine  

d. HMS 
i. Dugnad. -> Sjekker med skolen. 
ii. Sykkelprøve 4.trinn i vår. Gjennomføres som i fjor, med digital teoriprøve i 

samarbeid med skolen. 
1. Legge ut link om digital sykkelprøve på siden? 

iii. Motivere for å gå til skolen. «Beintøff» 
1. Sjekke hvor mange som blir kjørt? 
2. Hjertesoner (ingen kjøring i bestemte tidsrom) 

iv. Burde det vært lys med bevegelsesensor til gapahuken, for å hindre 
uønsket aktivitet? 

v. Det er ikke Natteravner i bydelen 
e. Teknolab 

i. Har hatt møte 6.feb 
ii. Mål: Fremme realfagsinteressen gjennom kjekke aktiviteter 
iii. Mange forslag til nye spennende aktiviteter; drone, kodeklubb, micro:bit, 

MarioKart på storskjerm, uteaktiviteter (geocaching, radiostyrte biler) 
iv. Søke midler eksternt? 
v. Sjekke hva skolen gjør innen området 
vi. Forslag 19.mars = MarioKart-turnering 

f. KFU 
i. Bydels-FAU – møte i mars/april. SU-rep + FAU-leder. 

9. Møteplan FAU-styret: 
a. 24.mars + 12.mai + 25.august + 13.oktober 
b. November = Foreldrerådsmøte 

 


