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Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Innspill fra rektor:  

 Foreldrenettverk er ikke satt opp som et eget punkt på gjøremålslisten til FAU, 
kanskje dette bør settes inn? 

 For å fordele oppgaver litt mer hensiktsmessig i FAU, er det mulighet for å dele 
seg opp i forskjellige grupper/ansvarsområder, der det er lettere å komme til, 
samt mer kapasitet til å sette seg inn i sakene.  

 

2 Datoer for FAU-møter: 
22.10, 26.1, 21.01, 25.2, 31.3 og 26.5 

 

3  Punkter som skal tas opp ila. høsten:   
o Vennegrupper – «begrenset» fra 1.-4. trinn eller oppfordre til å ha det 

videre utover til 7. klasse? 
o  

 

4 Informasjonsdeling og erfaringsoverføring: Flere melder at informasjonsdelingen er 
for dårlig på Fagerholt skole og det er ikke tilgjengelig der det burde være. Forslag og 
innspill til mulige løsninger:  

 FAU-mappen på nettsidene til skolen – her kan generell info om de forskjellige 
klassenes arrangement ligge tilgjengelig for alle. Mappen må oppdateres årlig og 
klassene må gjerne legge til sine erfaringer for hvert år. (Ikke ta vekk gammel 
informasjon, dette kan også være nyttig). 

 Facebookgruppe for FAUs medlemmer. En eller flere må være moderator. 
Moderator må sikre overføring ved skoleårets slutt, slik at eldre medlemmer 
slettes og nye medlemmer legges til. Det er ALDRI lov å dele sensitive 
opplysninger på denne siden, ei heller å diskutere konfidensielle tema. Siden skal 
kun benyttes til informasjonsdeling og enkel diskusjon.  

 Microsoft TEAMS legges inn som et forslag – her kan det deles dokumenter på 
en sikker måte og alle vil ha tilgang fra sin egen bruker.  

 Det må opprettes et rammeverk og regler for slike plattformer. 

 

5 Foreldrenettverksmøtet – det stilles spørsmål til hva man skal ta opp og hvilke tema 
man skal forholde seg til når man går hvert til sitt. Det henvises til siden  
www.trygglaring.no (søk foreldrenettverk) for nærmere informasjon. Rektor sender ut 
et skriv, henviser også til www.fug.no. Det etterlyses et informasjonsskriv på skolens 
nettsider som beskriver Fargerholt skoles retningslinjer på dette punktet.  

 

6 Trafikk:  

 Overgangen mellom Tretjønnveien og undergangen er for lite oversiktlig, og det 
kan være svært vanskelig å se syklister i tide.  

 Fartsdump ved butikkene er for lav, så det holdes høy fart over den. Det er tatt 
opp et ønske om å senke fartsgrensen.  

 

http://www.trygglaring.no/
http://www.fug.no/


 Noen elever opplever at ungdommen som sykler til Havlimyra, utgjør et problem 
for de små barna som går til barneskolen. Da er det visst kortere vei å sykle 
langs Gills og ikke over øya. Dette kan være et punkt å ta opp med FAU på 
Havlimyra – tar noen ansvar for å ta kontakt med dem?  

o Havlimyra skal utvides, så problematikken her vil bli enda større på sikt – 
dette må vi ta opp og få gjort noe med.  

 Nedover Tretjønnveien er det vanskelig å skille veimerkingen – dette har visst 
vært tatt opp i flere år, men det har ikke skjedd noe.  

Det foreslås å opprette en egen trafikkgruppe som kan ta tak i disse punktene ila. 
høsten. Tas opp neste gang 

7 Dato for elevkveld er 2019-2020 
29.10, 21.11, 29.01 og 17.03 

 

8 Eventuelt: 

 SFO – det kommenteres at barna blir overlatt litt til seg selv helt i starten.  
Punktet tas opp igjen – ble ikke diskutert 

 SFO – det serveres dårlig mat, og bør være mer fokus på sunn mat. 
Punktet tas opp igjen – ble ikke diskutert 

 Vannet på skolen sier at vannet på skolen ikke blir kaldt, så de må drikke varmt 
vann  
Punktet tas opp igjen – ble ikke diskutert 

 Nettsidene til skolen oppleves som utdaterte og uoversiktlige, er det noen plan for 
utvikling her? 

 Innspill om at lotterigevinster fra 2. trinn til 17. mai resulterer i mye søppel fra 
premiene i fiskedammen og har liten verdi. Det bør være mer miljøvennlige 
muligheter, som for eksempel en premie pr barn, is eller noe annet enn slik det er 
i dag. Klassene avgjør selv hva de mener er hensiktsmessig i denne 
sammenheng. 
 

 

   

 
 


