
FAU 30.10.18 kl 17.30 – 19 
 

Tilstede:  

 

Håkon Vestberg – 7 trinn  
May Broughton – 6 trin 
Eirin Fidje – 5 trinn 
Linn Opseth – 4 trinn/ Karethe Nilsen – 4 trinn 
Edel Aurdal Dale – 2 trinn 
Camilla Øverland – 3 trinn 
Merethe Homme – 1 trinn 

Agenda 

 

1. Rapport fra hvert av trinnene 
2. Skoleskyss for Vesterøya 
3. FAU opplæring den 8. November 
4. Foreldrenettverk 
5. Vedlikehold av fotballbanen. 
6. Eventuelt 

Sak 1 Rapport 
fra trinn  
1. trinn 

 

 Ikke fått inn saker. 

 Sak fra tidl: Kan evt FAU få Vipps kto på hvert trinn? Terje skulle 
sjekke. 

o Svar: Vanskelig å få til for skole. Vanskelig for privatpersoner 
som ikke vil være privat. 

o  Utfordringen er at privatpersonen blir ansvarlig for dette.  
o Man trenger en person som er villig til å gjøre dette.  
o FAU anbefaler at man fortsetter med at foreldre på hvert 

trinn har ansvar 

2.trinn 

 

 Trinnet har ønske om sosiale aktiviteter 

 Hatt noen utfordringer med inkludering men det er tatt tak i med 
det samme. Positiv tilbakemelding fra foreldre etter dette 

3.trinn  Trinnet har mange forskjellige grupper som opprettes. Man har 
erfart at det har skapt godt samarbeid mellom foreldrene. 

4.trinn  Ikke noe å rapportere 

5.trinn 
6.trinn 

 

 Ikke noe å rapportere 

 Hærverk på sykler 
o Bremser og gir på sykler ødelegges og man opplever at det 

er en risiko for skade på barn 
o Har 7 klasse vaktansvar (sykkelvakt?)   
o Kan man gjøre andre tiltak: Kan skolen legge ut melding på 

elevenes kommunikasjonsplattform med informasjon om å 
være på vakt/sjekke egen sykkel? 

 Bursdagsinvitasjoner 
o Noen føler seg utestengt 
o Man forteller ikke til andre at man skal i bursdag og det 

oppleves som utestengning 
o Viktig at det er foreldrenes ansvar å sette barnet i stand til å 

forstå at man ikke vil bli invitert i alle bursdager. 
o Be foreldre gi beskjed til skole/lærer hvis barnet opplever å 



ikke bli inkludert 
o Snakket med lærer om de opplevde at det var utestengning, 

men de hadde ikke den oppfatning 

7.trinn 

 

 Tenårstiden har begynt og det kan man noen ganger merke :-) 
Forskjell i utviklingen av barna vil kunne skape noen utfordringer. 
Opplever at lærerne er godt skolert til å håndtere dette. 

Sak 2 Skoleskyss  Sak på første FAU møte: transport fra Kjære for 3 klassinger 
o FAU og rektor har arbeidet med dette overfor kommunen 
o Det har gått gjennom i kommunen for de som går i 3 klasse. 

Gjelder vinterstid.  
o Ønsker å arbeide videre for at dette også skal inkludere 4 

klasse 
o Trygg trafikk viser til at barn tom 5. klasse ikke har oversikt 

over trafikkbildet 

Sak 3 Info om 
opplæring på å 
sitte i 
FAU/Skolestyre 

 Bør flere få invitasjonen til dette? 

 Er det en begrensning i hvor mange man kan komme fra hver skole? 
o Nei, ifølge rektor. Terje melder inn Flekkerøy skoles behov 

 Ønsker at man gir en oppsummering til FAU 

Sak 4 
Foreldrenettverk 

 

 Hadde samling i fjor med tema og inntrykk fra FAU leder er at dette 
var vellykket. 

 2 trinn er aktive med foreldrenettverk med tema; trivsel, film/spill 

 Utfordring å få med seg de som «ikke kommer» og som burde være 
der? 

o Å ta det etter foreldremøter gjør at man kan nå flest 
o Velger noen å ikke komme må de ta ansvar for dette selv 
o Lærere kan nødvendigvis ikke ta ansvar for dette, men er 

det mulig med et samarbeid – er det vårt ansvar? 
o Husk at vi som foreldre kan sende bekymringsmelding som 

kan utløse hjelp 

 Hvordan senke terskel for å komme? 
o Etter foreldremøter 
o Etter temakveld 

Sak 5 
Vedlikehold av 
fotballbanen 

 

 Banedekke som ikke er optimalt 
o 10 år siden dette ble lagt 
o Men, etter at man har sett på dekket er det ok foreløpig. 

Noe vedlikehold må påregnes. Sår i dekke, nett til mål, lys i 
lamper.  

o Over tid vil vi jobbe for å samle inn midler for å gjøre banen 
bedre: 

 Avgjort at skoleavslutning brukes til å samle inn 
midler for å utbedre denne 

 Kan få 250 000 gjennom tippemidler?? Dette skal 
man søke om 

 Kan man utvide banen med andre funksjoner? Nei, 
tror man pga uavklarte eierforhold i området rundt. 

 Er likevel en bane som kan brukes til noe 
mer.  

Sak 6 Eventuelt  

 

Temakveld: 

 Egen arbeidsgruppe jobber med dette 



 Rammer på betaling av foredragsholdere må avklares  

 Kvelden kan deles i to: 1 – 4 og 5 – 7 etter hva vi ønsker (8 klasse kan 
tas med hvis aktuelt tema) 

 Tema som velges er Psykisk helse 

 Forslag til foredragsholdere: 
o Sissel Revheim/Silje Vårly; Fra TimeOut til TimeIn. Pris: totalt 

4000,-  for 1,5 time 
o Vegard Nilsen: 6000,- 
o Undersøker litt videre.  

 
Fysisk aktivitet i skolen 

Oppfyller skolen kravet til fysisk aktivitet som er bestemt? 

 Hva er krav? 

 Hva gjør skolen? 

 Hvilken mulighet har FAU til å påvirke dette? 
FAU er opptatt av at det fokuseres på dette.  
 
Opplever at Gym blir avlyst. 

 Hvorfor? 

 Hvordan er fasilitetene – bruk av hallen mm 

 Hvordan ligger saken an i forhold til å få oppgradert gymsal? 
 
Opplever at turer avlyses. Argumentasjon var at noen ikke er kledd nok og 
da kunne man ikke gå på tur. FAU ber skolen prioriterer tur. 

 Foreldregruppen må strammes opp for at barna skal være kledd 
etter vær 

 Skolen bør ha tøy til utlån 

Referent Eirin Fidje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


