
Tilstede: representanter fra klassene 1 NÆ, 2 NÆ, 3 NÆ, 4 a NÆ, 4 b NÆ, 5 NÆ, 6 NÆ, 7 

NÆ, B 2 + 3, B 4+5+6, B 8 

 

-Foreldrenettverk: har vært testet ut i 3.klasse, som vil fortsette med det etter hvert 

foreldremøte. I andre klasser har lærer tatt initiativ til foreldrekaffe. Kommer forslag om at 

klassene kan arrangere spillkveld, turer m klassen o.l. Et mål er at foreldre i klassen skal bli 

bedre kjent, og kan utveksle opplevelser fra barnas skolehverdag.  

 

-Temamøte: forslag om å invitere psykolog Bent Storå til foredrag om «Barneoppdragelse». 

Ida kontakter ham. Det ønskes påmelding i forkant, og det oppfordres til møteplikt. Det er 

ønskelig m åpen SFO under foredraget for de som trenger det.  

 

-Uteområde/dekkjungel: fortsatt dårlig lyssetting. Er uenighet om hvem som har ansvar for 

strømnettet. Dette går utover sikkerheten/tryggheten i området før og etter skoletid. Tirill 

kontakter Kr.sand Eiendom ang dette. Ønskes fortsatt flere søppeldunker i området. 

 

-Vennegrupper: for å opprettholde vennegrupper kan påminnelsen komme på ukeplanen til 

klassen. Kan FAU-medl./klassekontakt i klassen gi beskjed til læreren med oversikten. Det 

foreslås at vennegrupper blir informert om på årets første foreldremøte. Mulig ha klar inndelte 

grupper før foreldremøtet, da kan det velges mnd for vennegruppe som passer for hver 

familie. 

 

-Ungdomskveld: Lasse sender ut hvilke datoer hver klasse(5-7 kl.) får ansvar for, FAU-medl. 

i klassen har ansvar for å få foreldre i klassen til å stille. Minst 2 foreldre.  

 

-Natteravn: 11.02.19, kl. 23- kl. 02/03. Lasse legger ut info på FAU-fb siden. 

 

-Ønske/ idé om Gapahuk v. ‘Dammen’: undersøke om området er under NSB. Området må 

sikres før planlegging fortsetter. (Mangler gjerde enkelte steder til jernbanelinja) 

 

-Parkering på skolens område: parker bilen med ‘bakedelen inn’, for å unngå rygging der 

skolebarn passerer. 

 

-Uteområdet til 1.klasse: ønske om å oppgradere området. 1.klasse sender Mail til rektor ang 

dette.  

 

Neste møte: 14.02.19 kl.18-19 

Saker: gjennomføring av temakvelden,  

 


