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Møtereferat                                       Unntatt offentligheten jfr § 13 i Forvaltningsloven 
Referat fra: FAU-møte  Møtedato:  

 
22.10.19 Tid  17:30-19:00  

Møteleder:  Møtested:  Neste møte:   

Referent:5b  Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

Tilstede:  1a 1b 1c 
2a 2b  
3a 3b 3c 
4a 4b 4c 
     5b 5c 
6a 6b 6c  
7a      7c 
 

Ikke til 
stede: 

2c, 5a og 7b 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Gjennomgang av forrige referat 
Vi tar opp noen punkter igjen fra forrige gang, da det ikke ble tatt:  

 Det er lagt ut en del punkter i mappen til FAU på skolens nettsider. Dersom man 
har generelle dokumenter en ønsker å legge ut, kan det sendes til skolen 

  En del punkter fra forrige møte skulle tas opp igjen, men det ble ikke tid.  

 

2 Foreldrenettverksmøte:  

 Erfaringen fra en del er at det var vanskelig å dele seg opp etter fellessamlingen, 
da mange barn har flere barn og sliter med å stille i alle klassene.  

 Stilles spørsmål til om en kanskje kan slå foreldrenettverksmøtet inn på samme 
dag som foreldremøtene.  

 Det kommenteres også at det er veldig dårlig oppslutning, at mange ikke stiller 
opp.  

 En klasse benyttet «Spond» for å invitere, der folk måtte svare på om de kommer 
eller ikke – her føler kanskje foreldrene et større ansvar for å stille opp.  

 Skolen må bli bedre til å informere om hva nettverksmøter er til 1. klassene – da 
det er ukjent for mange. Bør komme i skriftlig form 

o Her er det stort flertall i FAU for å slå det førte nettverksmøtet sammen 
med foreldremøte og at vi arrangerer et til med foredragsholder lenger 
utover høsten (okt/nov). 

 

 

3 Elevkvelder:  

 Det er mangelfullt med informasjonsoverføring her. Mange aner ikke hva dette 
går i 

 Det er besluttet å dele det opp slik at a-klassen tar første elevkveld, b-kvelden 
andre, c-klassen tredje og alle sammen tar det siste.  

 Det minnes om at barna gjerne tøyser litt rundt om på skolen under elevkvelden 
og at noen må «patruljere» rundt om.  

 Maksimumsbeløp på kr 50,- pr barn 

 Dersom det er et overskudd fra elevkveldene (hvilket det egentlig ikke skal), 
foreslås det at man enten kjøper inn nye spill eller premier til lykkehjul.  

  

 

4 Trafikk: 
Innspill fra kommunal plan for 2019-2022: 

 Fartsgrensen blir satt ned til 40 km/t ved Coop.  

 Tretjønnveien er lagt inn i prioritetsplanen for å utbedre sikt etter 2023 

 



 Sykkelveien mellom Tretjønnveien og Sunnivasvei ble dessverre ikke prioritert 
o Dette påpekes som problematisk da Havlimyra skole skal utvides og alle 

barna fra Prestheia vil sykle imot alle de små barna som skal til 
Fagerholt.  

 Vi må opprette en trafikksikkerhetsgruppe, de bør utarbeide et brev til kommunen 
og stille spørsmål om dette  

 Det foreslås ev. å forsøke en underskriftskampanje i fra foreldregruppen dersom 
brevet når igjennom.  

6 SFO – Synnøve fra SFO er til stede for å svare på spørsmål 

 Punktet med at barna er overlatt til seg selv:  
(husker ikke hva hun skrev) 

 I sammenheng med mat svarer hun at det ikke er noen kokk til stede og at det er 
nesten 140 barn som spiser der. Tiden strekker dermed ikke til. Det er også et 
mellommåltid som serveres, ikke noe fullt måltid. Når de voksne må stå å lage 
mat, må de også gå vekk fra barna og dermed overlate de mer til seg selv. Det 
må tas hensyn til allergier, hvilket tar mye tid og stiller store krav til hva som 
serveres.  

 De tiltakene de har satt inn etter tips fra en ernæringsfysiolog:  
o Ikke syltetøy med sukker 
o Kun grove pølsebrød 
o Ikke saft 
o Kun grovt brød  
o Det porsjoneres ut til barna 

 Det er tatt opp på kommunalt nivå at det er et ønske om å sette ned 
foreldrebetalingen og at barna må ha med niste. Dette ble avslått der og da, men 
det tas opp igjen. 

 Det tas opp at SFO føles litt mer som en oppbevaring av barna, uten noen mer 
konkrete målsetninger. Her svarer hun at det er mye planlagte aktiviteter, der de 
tilrettelegger og utvikler seg sammen med barnegruppen. De er i tillegg veldig 
opptatt av at barna skal ha en del frilek, uten at de får helt frie tøyler.  

 Foreldreundersøkelser viser seg å ha minimalt med oppslutning, der så få svarer 
at det ikke gir noe tilbake.  

o Det stilles spørsmål til om de ikke burde igangsette en elevundersøkelse 
i stedet.  

 

7 Arrangementer før jul: (Vedlegg med datoer for diverse arrangement) 
 Trinnavslutningene diskuteres, der det er tatt opp flere ganger at det blir for mye 

støy og for uoversiktlig med felles avslutninger.  
o Tidligere år har trinnet hatt en form for underholdning, hvilket blir 

oppfattet som et høydepunkt. Det ble ikke gjennomført i fjord. Rektor 
foreslår at man har en dialog med klassekontaktene for å bli enig om hva 
man skal gjøre 

 Rektor legger ut et dokument om julegaten til 3. trinn 
 

 

8 Skjeggkre: 

 Det er observert skjeggkre på skolen.  
 

 

 

 
 


