
 

Referat FAU møte 

Tid: Torsdag 3.11 kl. 1700-1830 

Sted:  Flekkerøy skole, 3 etg 
 

Til stede: 

Andreas Eidem (FAU leder), Marianne Pettersen (1. trinn), Anne Vaaga (3. trinn), Ingunn 

Abusdal Røsok (4. trinn), Hege Hulløen (5. trinn), Susanne Hansson (vara 6. trinn) og 

Jofrid Hansson (7 trinn). 

 

Forfall: 

Karen Kilane (2. trinn), Eli Loland (vara 2. trinn), Ingrid Norheim (6. trinn) 

 

Referent: 

Hege Hulløen (5. trinn) 

 

 
Saker 

Nr Sak 

7-22/23 Merknader til referat: 

Valg av 2. vara foreldrerepresentant til SU 
● Vara for Ingunn Røsok: Anne Vaaga 

 
Uavklart sak fra forrige FAU møte - Klassetur 7. trinn: 

● FAU sin innstilling er at avslutningstur for 7. trinn 
gjennomføres i nærområdet med fokus på bredt sosialt 

fellesskap/inkludering. Det vil si at det ikke legges opp til  
kostbare turer (fornøyelsesparker etc.) utenbys eller 

utenlands. Sistnevnte er heller ikke tillatt i henhold til 
retningslinjer for gjennomføring av skoleturer i kommunen. 
Eventuelle oppsparte/innsamlede midler vil uansett følge 

klassen.  
Ansvar: 

● Innstillingen er videreformidlet til SU (leder/nestleder) 
● FAU for 7. trinn formidler FAUs innstilling til foreldre i 22/23 

kullet.  

8-22/23 Ingen informasjon fra skolen 

9-22/23 Styringsdokument og årshjul for FAU: 
● FAU-leder gikk gjennom forslaget til styringsdokument og 

årshjul for FAU ved Flekkerøy skole. 
● Basert på etablerte maler, og tilpasses FAU Flekkerøy. 

Ansvar: 

● FAU leder sender ut dokumentet med de nye forslagene som 
kom opp i gjennomgangen før neste møte. 

● Alle representanter sender innspill og endringsforslag til FAU 
leder når de har sett gjennom. 



 

10-22/23 GPS: 
● FAUs representanter formidler at flere i foreldregruppene 

som stiller seg negative pga uro, støy og lite oppfølging i 

forhold til det sosiale. Det krever også en del 
foreldreressurser til arrangementet. 

● FAU sin innstilling er at Flekkerøy skole går over til 
trinnvise samlinger (spillekveld eller noe annet klassen 
ønsker) 1 x per semester som erstatning for GPS. Siste 

GPS (felles) blir da 18. november 2023. 
● Vi undersøker mulighet for en felles samling for alle på 

skolen (i SU), f.eks. “Åpen skole”. der elevene kan vise 
fram ting klassevis. Det kan være salg som 7. klasse kan 
bruke til sparing av tur. 

Ansvar 
● Innstillingen er videreformidlet til SU. 

Elevrådsrepresentantene ønsket å gå over til trinnvis 
samling etter planlagt GPS i november. 

● Skolens SU representanter undersøker mulighet for en 

felles samling for alle på skolen. 
● FAU for hvert trinn informerer foreldre om avvikling av GPS 

f.o.m. jan. 2023. 
● GPS kontaktene går over i rollen som ansvarlig for den 

trinnvise gjennomføringen, første gang vinter/vår 2023.  

11-22/23 Natteræg: 
● Lindebøskauen skole har kommet med en henvendelse om 

ønske om at Flekkerøy skole tar ansvar for å dekke opp 

behov i uke 21-24. 
● FAU ser absolutt verdien av tilstedeværelse blant unge på 

øya. Samtidig er en viktig utfordring med tanke på å skulle 

forplikte seg til å bidra, at mange har barn som går på 
begge skoler, og som i så fall er satt opp som Natteræg 

allerede. Det er også andre satsingsområder (for eksempel 
sosiale aktiviteter og foreldrenettverkt, samt at Flekkerøy 
skole er forpliktet til å stille med Natteravner i sentrum), 

som gjør at FAU Flekkerøy skole dessverre er enig om å 
avslå forespørselen. 

● FAU leder gir tilbakemelding om avgjørelsen. 

12-22/23 Eventuelt 
● Det er kommet inn et ønske om å dele klassene i mindre 

klasser, (trinndelte klassene) Dette har vært oppe ved 
tidligere år, uten at det har blitt endret. 

Oppfølging: 
● Saken er videreformidlet til SU, og det må settes av tid i 

FAU til å gå mer inn i saken og vurdering som er gjort i 

nyere tid. Nestleder har fått oversendt dokumentasjon på 
vurderinger gjort av lærere som kan legges ved saken når 

den tas opp. 
 


