
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

Oppstartsmøte GPS / FAU / styret 

 

Tid Tirsdag 18. september 2018 kl. 18.00 

Sted Møterom i 3. etg. gammelt bygg 

Til stede Merethe Homme (1), Synnøve Thoresen (1), Edel Aurdal Dale (2), 

Anne Lindevik (2), Håkon Risnes (3), Svenn Gaudestad (3), Nina 

Nordgaard (4), Linn Opseth (4), Eirin Vige Fidje (5), Hildegunn T. Skage 

(5), May B. Broughton (6), Arne Hansson (7), Marianne Andås (7), 

Marcus D. Krogstad (S), Anne G. Birkeland (S), Jorunn H. Tønnessen (S), 

Terje Alfsen (S) 

 

Saker 

Nr Sak 

GPS, FAU, styret 

01-18/19 Velkommen til nytt skoleår  

- Rektor informerte om oppstartsmøtet. Videre FAU- og styremøter 

ledes av lederne. 

- Kontaktinformasjon for foreldretillitsvalgte ble oppdatert 

 

02-18/19 Hjem-skole-samarbeid 

- Rektor orienterte om arbeid i GPS, FAU, Driftsstyre og 

Skolemiljøutvalg 

- Saker fra forrige skoleår 

- Lekser på Flekkerøy skole er behandlet og kommunisert i 

foreldremøter. 

- Fysisk aktivitet i skolen skal jobbes med i høst: Hvordan få 

til best mulig turdager, uteskoledager og hvordan få mer 

fysisk aktivitet i hverdagen. Noen foreldre stiller spørsmål 

når turdager blir avlyst på grunn av værforhold. Skolen bør 

tilstrebe at turdager gjennomføres og må være tydelige på 

at foreldre må sørge for riktig tøy til værforhold. 

- Gymsal-saken ligger i “kø” til kommunens neste 

handlingsprogram. 

- Felles temakveld om foreldrenettverk og igangsetting av 

disse 

 

03-18/19 Årshjul for hjem-skole-samarbeid 

- Gjennomgang av årshjulet 

- GPS-styret besluttet å ha 2 GPS i løpet av året (02.11.18 og 

25.01.19) og at det skal være egne tema for kveldene 

 

FAU, styret 

04-18/19 Konstituering / valg i FAU 

- FAU ble konstituert 

- Håkon Vestberg (leder) 
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- Linn Opseth (nestleder) 

- Eirin Vige Fidje (sekretær) 

- Styrerepresentanter 

- Håkon Vestberg 

- Eirin Vige Fidje 

- Representant til skolemiljøutvalget (SMU) 

- Merethe Homme 

 

05-18/19 Felles temamøte i mars 

- Forslag til innhold: Vold i nære relasjoner, Seksuelle overgrep, 

Nettvett, Miljø/mobbing, Psykisk helse 

- Egen komité ble nedsatt (Eirin, Merethe, Linn, May) for å se på 

muligheter 

 

06-18/19 Sykling til skolen 

- Hvordan sikre at foreldre følger FAU’s anbefaling om at elevene 

ikke skal sykle før 4. trinn 

- FAU står ved vedtaket (fra 22.09.2015) om anbefaling 

- Foreldre (foreldrenettverkene) på 1. - 3. trinn bes holde 

oppe denne saken regelmessig 

 

07-18/19 Fotballbanen 

- Fotballbanen trenger renovering 

- På hvilken måte kan FAU bidra? 

- Egen komité nedsatt: Håkon Vestberg, Arne Kjønstad, 

Håkon Risnes 

- Skolen kan la innsamlede midler på skoleavslutning/aksjonsdag gå 

til fotballbanen 

- Andre innspill: Det bør være en aktivitetsbane for mer enn bare 

fotball. Kan vi tenke stort og utvide området innover myra med 

mulighet for friidrett (løpebane)? 

 

08-18/19 Eventuelt 

- Innkalling til opplæring i FAU- og styrearbeid (kommer, pleier å 

være på Kongsgård skolesenter, Kongsgård Allé 20) 

- Har ikke kommet enda 

- Busstilbudet 

- Brev fra foreldregruppe er sendt AKT og svar ventes 

- FAU støtter foreldregruppen og vil bistå i arbeidet. Elevene 

på Vesterøya har farlig skolevei og FAU vil jobbe for gratis 

skoleskyss 

- Foreldrenettverkene går sin gang. Foreldrekontaktene sørger for at 

datoer blir satt opp. 1. trinn har ikke startet foreløpig, men andre 

felles aktiviteter med foreldre og barn er igangsatt. 

 

Styret 



 
 

09-18/19 Driftsstyret konstituert 

- Håkon Vestberg (leder, foreldrerepresentant) 

- Eirin Vige Fidje (nestleder, foreldrerepresentant) 

- Terje Alfsen (sekretær, rektor) 

- Marcus D. Krogstad, Anne G. Birkeland, Jorunn H. Tønnessen 

(styremedlemmer, skolens ansatte) 

- Maria Eeg og Reidar Vingen (styremedlemmer, elever) 

- Marit Hornnes (styremedlem, politisk representant) 

 

10-18/19 Hva ønsker styret å jobbe med i år? 

- Hovedfokus på fotballbanen og temakveld  

 

  

Dokumentasjon 

- Brukerorganer med foreldrerepresentasjon 

- ABC for foreldrekontakter 

- Driftsstyret 

- FAU 

- Foreldretillitsvalgte  

 

 

Ref.: Terje Alfsen 

https://drive.google.com/a/ikrs.no/file/d/0Bz-uHvotE7sJODM4NF9Ba0FEZ00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/ikrs.no/file/d/0Bz-uHvotE7sJUlRFcWtzN0twVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bz-uHvotE7sJOHFIaC1ncGRvLUE
https://drive.google.com/open?id=0Bz-uHvotE7sJaVg5akhxRnBEb28
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