
Referat FAU møte 4/5-22.

Til stede var:
Annicka Fallesen - 6. trinn
Aron Haile - vara 1. trinn.
Magnus Broadwall - 2. trinn
Leif Tore Pedersen - vara 3. trinn
Jeanette Natvig - 7. trinn
Benthe-Lill Hornnes - 4. trinn
Ann-Signe Berbu - vara 5. trinn
Hanne M.E. Jelavic - FAU leder, 1. trinn
Åse Berit Kongevold-Nömme - Inspektør

Referent: Hanne M.E. Jelavic

Sak 1. Godkjenne referat fra møtet 16/3-22- Referat ble godkjent.

Sak 2: Valg av SU representanter fra klassene.
Vi gikk inn i saken med utgangspunkt om at alle måtte forsøke å finne en
representant blant en av foreldrene i klassen. Det ble derimot oppklart at alle SU
representantene skal komme fra FAU, og FAU leder må være med. Saken blir tatt opp
igjen på neste møte da alle de som har vært vara i år, skal komme inn og overta
stafettpinnen. Det vil bli to av dem som skal være med i SU.

Sak 3: Inger Beate fra kompetanse har ordet.
Hun var ikke fysisk til stede, men ringte inn to saker i forkant av møtet.
De gjennomførte foreldrenettverk, men det var ikke så stor oppslutning. De skal forsøke å
ha det i forbindelse med foreldremøte på høsten istedenfor.
Anette Longnes Jensen (vara)  var med på befaring på Klepp leirsted, og mener det ikke
egner seg for kompetanseavdelingen da det ikke er godt nok tilrettelagt for
rullestolbrukere. De kan ikke komme seg opp trappen til andre etasje, og de kan heller ikke
komme seg ned til bordtennisbordet i kjelleren.  Det vil derfor være nødvendig å
oppgradere dette før det kan tas i bruk av kompetanse. Dette vil FAU i samarbeid med
styret ved Klepp leirsted jobbe videre med å få finansiert, slik at Klepp igjen kan gjenoppstå
som et godt tilbud til alle elevene ved Krossen skole.

Sak 4: Godkjenne skriv om sosiale medier. Prosessen tar litt tid, og skrivet er ikke ferdig til
å evalueres. Etter en liten idemyldring bør det være et kort skriv som ligger på skolens
hjemmeside, med en lengre versjon som ligger som et vedlegg slik at de som ønsker å lese
mer kan gjøre det. Temaet nettvett og sosiale medier bør tas opp hvert år. Vi jobber videre
med saken.

Sak 5: Hvordan går det med 17. mai komiteen?
Det er noe frustrasjon pga. dårlig kommunikasjon mellom 6. og 3. trinn.  Viktig læring er at
de klassene må jobbe med dette fra begynnelsen av året. Åse Berit noterer at foreldremøte
på 3. og 6. trinn må legges parallelt slik at de kan kommunisere fra begynnelsen av året.
Kanskje kan det komme et skriv fra skolen til klassen som kommer hjem i elevmappen slik
at alle foreldre vet at de skal og må delta i å arrangere 17. mai. Annicka oppdaterer skrivene
og fyller inn informasjon der hun mener det mangler. De har også fått inn mange gaver fra



Kiwi, og andre sponsorer. De må vi kontakte hvert år, tidlig på året. Istedenfor at foreldrene
skal kjøpe inn gaver til fiskedam kan de forsøke å samle inn sponsor materiale fra
forskjellige bedrifter. Det vil redusere kostnadene for foreldrene. Det bør også informeres
om at de som ikke har råd til å kjøpe ingredienser til kake kan spørre sosiallærer Marit
Nodenes Heggland om å få dette dekket i likhet med annet utstyr som noen kanskje må få
hjelp til å kjøpe inn. Det kommer snart ut informasjon fra skolen ang. programmet på 17.
mai. Barna skal gå i toget i byen og så er det arrangement på Krossen skole etterpå. Vi
gleder oss.

Sak 6: Fritidsklubben/ fritidsetaten.
Ved forrige møte mente FAU at det var bedre at fritidsklubben ble styrt og drevet uten at
foreldrene måtte være med. Det viser seg at foreldrene har stilt villig opp etter at det ble
satt opp lister hvor Solholmen og Krossen stiller med to til tre foreldre hver gang. Dette
opplegget må vi følge videre. Foreldrekontakt fra 7. trinn har denne oppgaven. Fritidsetaten
har også satt inn flere ungdommer fra noe de kaller Crew, slik at det er flere til stede for å
skape god stemning og unngå bråk. Det har vært noen barn ved 5. trinn som har vært redde
for å komme pga. skremmende episoder med andre eldre barn. Det oppfordres til at
foreldrene leverer og henter barna sine, og ikke lar de farte rundt å lage bråk utenfor
fritidsklubben.

Sak 7: Bruke Google e-post for FAU leder og lagring av referat osv. i egen mappe i skyene.
Hanne har opprettet dette, og skal dele tilgang slik at alle kan gå inn å se på årshjul, referat
og annen informasjon.

Sak 8: En fra FAU må være styremedlem i Foreldrelaget ved Krossen skole. Benthe-Lill
Hornnes kan sitte i styret fra og med neste skoleår, og Hanne M.E. Jelavic blir med nå og
jobber videre med å få inn finansiering til vedlikehold. HBAF har tildelt 100 000 kr til å
dekke driftskostnader slik at leirstedet ikke må selges. Det ble gitt litt info om Klepp leirsted
på noen foreldremøter, og det hørtes ut som om det var stemning for å bruke det og være
med på dugnad og vedlikehold etc. det er positivt, og vi må jobbe videre med å fremme
stedet. Hanne skal samle inn mer informasjon.

Sak 9: Felles foredrag og foreldremøte. Tema sosiale medier igjen? Hva med å ha et
foredrag fra barnevakten .no for de yngste trinnene? Det er vurdert at vi ikke skal bruke
Jesse Ohene Aboagye som planlagt da det kan være litt for vanskelig å relatere til hvis man
ikke har basiskunnskap om sosiale medier eller nettvett. Kan vi få inn noen fra Politiet heller
barnevakten.no? Åse Berit informerte om at vi også skal delta i et nytt prosjekt hvor det skal
være foredrag om Psykisk helse og traumebevissthet. Hun sjekker opp mulighetene for om
noen kan snakke om nettvett i forbindelse med det prosjektet.

Sak 10: Sjekke/ redigere årshjulene og nye rutineskriv. Årshjul må redigeres før neste
møte, og legges tilgjengelig. Halloween bør inngå i årshjulet, og Åse Berit skal informere
lærerne om at de gjør det mulig for barna å kle seg ut den dagen. Det er spesielt viktig for
de lavere trinnene som har barn på SFO da SFO feirer og kler seg ut. De som da ikke går på
SFO fikk ikke opplyst at de kunne kle seg ut den dagen. Bør FAU arrangere Halloween fest?
Hallovenn? Hvis noen føler kallet er de velkomne til å gjøre noe.

Sak 11: Skolefrukt - mange vil ha det, så Åse Berit følger opp for å få det til.

Sak 12: Oppgradering av utearealet - noen spesielle ønsker?



FAU har mulighet til å søke om midler til noe oppgradering i skolegården. Elevrådet jobber
med saken, og et forslag på møtet nå var Gøye sitteplasser- buede benker. Noen nye
lekeapparater. Nytt kunstgress i ballbingen. Alle kan ta det tilbake til foreldregruppene og
høre med foreldre og elever for å finne ut om det er noe de kunne tenke seg. FAU kan søke
om midler fra forskjellige fond for å få dekket kostnadene.

Sak 16: Annet

Litt klage på dårlig renhold på SFO - Åse Berit sjekker opp i dette.

Hvordan fremsnakke og promotere Krossen skole? For å få en økonomisk god drift bør
klassene være på 20 elever. Skolen jobber for å få nok elever, men det kan synes som at
Solholmen skole har et bedre rykte og at det henger igjen litt dårlige holdninger til Krossen
skole. Det er viktig at all fremsnakker Krossen skole. Åse Berit har forsøkt å komme i kontakt
med barnehager og gi informasjon til foreldrene før skolestart. Der har sagt at de kan vise
en film til foreldrene. Vi kan søke om midler til å lage en infofilm. Bør det arrangeres åpen
dag for foreldrene slik at de kan se hvor fin skolen vår egentlig er?

Saker til neste møte:
Ønske alle nye foreldrerepresentanter velkommen.
Velge SU medlemmer.
Inn i årshjulet - bør det arrangeres skoleball på 7. trinn? Kan være en utfordring med dyre
kjoler, men da må vi få på plass et byttemarked for slikt tøy i forkant slik at ikke alle må ut å
handle fine kjoler og dress.
FAU arrangerer byttedag - Det hadde vært bra med en klesbyttedag på Krossen skole.

Neste møte: 8/6-22 kl 17.30


