
Referat fra FAU møte 23.09.19 

Neste FAU møte 29.10.19 kl 17.15-18.15. Referatet fungerer som innkalling.  

Tilstede: representater fra 1. NÆ, 3. NÆ, 4.NÆ, 5.NÆ, 6. NÆ, 7.NÆ, inspektør Åse Berit m, rektor 

Stein Abusdal 

 

Valg av ledelse:  

FAU-leder: Ida McFadzean  

Nestleder: Linda Esperås 

Sekretær: Åse Marie Gautestad 

 

SAKER: Informasjon om FAU sin rolle og årshjul. Disse skal ligge på hjemmesiden, og alle får utdelt i 

papirutgave. I tillegg oppdateres mailliste.  

 

-17.mai : 6.klasse har hovedansvar for å planlegge og gjennomføre arrangement. Er obligatorisk med 

deltagelse. 3.klasse står for kaker og salg i kiosk. Er noe utfordring ifht lave elevtall i 6. klasse, blir 

enige om å ha ‘enkelt’ utvalg i kiosken: Kaker, saft, pølse, kaffi. Forslag om at TL-elevene kan være 

med å styre aktiviteter. Taes opp på 17.mai-komité møte i november. Ved større innsats fra 3. klasse 

enn vanlig er det forslag om at innskuddet fra 17.mai deles på 6.og 3.klasse 

 

-«lille skolegård»: kan søke om midler til apparater, kontakt Rita Galteland i kommunen. Kan det 

utarbeides en skisse som forslag? Dette bør gjøres i samarb. med Kompetansetrinnet. Rektor 

arbeider med saken? 

 

-Natteravn: 2 ganger i år, 21.12.19 og 23.05.19. Bes om at dette formidles til foreldre på skolen og at 

2 foreldre fra Krossen kan stille. 7. klasse er primært ansvarlig for å stille som natteravn. Ønskelig at 

reperesentanten for 7Næ formidler dato videre til foreldre i klassen.  

 

-Ungdomsklubb: info om dette arrangementet. Katarzyna representant for 7. klasse,  tar ansvar for å 

ha oversikt over og formidle hvilke klasser som har ansvar for å stille annenhver fredag. 5., 6. Og 

7.klasse foreldre, 2 foreldre hver gang. 7. klasse representanen er kontakt ledd opp mot fritidsetaten.  

 

-Foreldrenettverk: info om dette, er opp til hver enkelt klasse om de ønsker dette. Er en fin måte å få 

truffet foreldre på, og å snakke om hverdagen til elevene. Kan være 2 eller 4 treff i året. 1 forelder er 

ordstyrer, og det blir valgt et tema før hvert møte.  

 

-Rektor informerer litt om elevsituasjon på Krossen og elevfrafall.  

Blir lagt frem forslag om å ‘reklamere’ skolen gjennom brosjyre til fremtidige kull.  

 

Foreløpig saksliste for neste FAU møte 29.10.19 kl 17.15-18.15:  

-Diskutere å slå sammen vinter-og sommeravslutning for alle trinn, evt ‘storskolen’ og ‘småskolen’ 

slår sammen dette.  

-17.mai 

- Erfaringer med høstaktiviteter, foreldrenettverk? 

- Planlegge /ideer til temamøte til våren? 

 


