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Møtereferat                                        
Referat fra: FAU Møtedato:  31.05.22 Tid:  

Møteleder: Susanne Moe Møtested: Fagerholt skole Neste møte:  

Referent:  Edith Hoff Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

Tilstede: 
1a(v),1b(h+v),1c(h+v),2b(h+v),2c(h+v),3a(h+v),3c(h),4a(h+v),4b(v),4c(h+v),5a(h+v),5c(h+v),6a(h), 
6b(h), 6c(h+v), 7b(v) 

 

Ikke møtt:  1a(h), 2a(h+v), 3b(h+v), 3c(v), 4b(h), 5b, 6a(v), 6b(v),7a(h+v), 7b(h+v), 7c(h)  

Kopi til:   
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av referat og saksliste – Referat godkjent  

2 Rektor orienterer:  

Kveldsravn-ordningen – ordningen har hatt utrolig bra virkning og det har 

ikke vært mye forsøpling og hærverk i det siste. Rektor er veldig godt 

fornøyd med tiltaket og initiativet til FAU. Er usikker på om tiltaket trengs å 

fortsette, eller om det kun trengs hvis det oppstår problemer igjen.  

FAU ønsker å kjøre de resterende oppsatte kveldsravnvaktene. 

 

Fagerholtdagen – Gøy å endelig få arrangere det endelig igjen.  

- Kafèsalg, med bongsalg (vipps 13342 i elevresepsjonen eller ved 

3.trinn). 

- Presentasjon av elevarbeid 

- 13 ulike stands, mesternes mester-øvelser og hesteridning 

- Sang og musikk fra utvalgte klasser 

- Kl. 18.30: Klassevise avslutninger i klasserommene 

- Slutt kl. 19.00 

17.mai – Vellykket dag med mye glede og veldrevet arrangement 

Overskudd er 85 000,-  

Lodd salg 41 756,- og salg boder 73 945,-  

Når regningen på Coop 30 400 så ble det jo et bra overskudd. (Bør sjekkes 

opp mot skolens egen avtale med Meny) 

 

 



Tips til neste år er å selge loddene til lynlotteri noen dager før 17.mai og 

ikke dagen før. Det ble mye å gjøre for 4.klasse dagen før dagen. Kanskje 

også fordele gatene mellom elevene. 

Det bør opplyses om at barne-Vipps ikke virker på betaling til forenings-

vipps som FAU sin vippskonto.  

FAU må neste år vurdere hvor mye penger som går til 7.trinns skoleball. 

Kassen til FAU er ganske tom etter nesten 3 år med pandemi uten 

fellesarrangementer. 

Denne problemstillingen settes opp som sak på et av høstens første FAU-

møter. 

Det var blandet suksess med aktivitetskortene siden det dannet mye kø, 

lite aktiviteter mot slutten av dagen og enkelte råd til det.  

3 Oppsummering av året som har gått fra hver av undergruppene:  

a. IKT 

a. Har kommet med forslag på ulike apper og tillegg til iPad og 

Chromebooks. Har møtt litt hinder i forhold til 

sperrer/hindringer hos kommunen ol. Har vært litt stille etter 

siste henvendelse til skolen. 

b. Nettsikkerhet for barn og unge 

b. SFO  

a. SFO-spørreundersøkelse rett over nyttår. Bedre svarprosent 

enn tidligere. 

b. Har kikket litt på andre kommuners rammeplaner for SFO 

siden Kristiansand ikke har en veldig tydelig rammeplan for 

egen kommune. Dette bør arbeides videre på neste år. 

c. Trafikk  

a. Har hatt kommunens folk på befaring for å se på 

trafikkfarlige punkt langs skolevei og utenfor skolen 

b. Etablering av gangsti over plenen. 

c. Refleksaksjonen – bør begynne å samle inne refleks tidlig 

på høsten da de fort blir mørkt 

d. Man kan søke om tilskudd til trafikkrettede tiltak hos 

kommunen frist 01.06.22. men den kom litt for sent å søke i 

år, men det bør søkes på neste år. 

d. Skolemiljø 

a. Har forsøkt å få eksterne foredragsholdere (Jessie Ohene), 

men p.g.a pandemi har dette vært litt vanskelig. Skolen er 

med FAU på å spleise på dette. Det bør bookes neste år. 

b. Oppdeling av friminuttene. Det har kommet forslag om ny 

fordeling i friminuttene. Dette bør jobbes videre med i 

forhold til evaluering av nytt fordeling. 

 

 

4 Valg av ny leder FAU og nestleder FAU 

FAU-leder: Karoline Storbukås, 2. trinn 

Nestleder: Dragan Djulepa, 4. trinn 

Stor applaus! 

 



5 Eventuelt 

 

 

 

 


