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SAKSLISTE 
 

1. Godkjenning av referat og saksliste. 
• Anita 4b skal på skolemiljøgruppen og ikke trafikkgruppe. 

• Referat og saksliste godkjent 
 

2. Rektor orienterer om budsjett og regnskap til FAU.  
• FAU-beholdningen er i underkant av 100.000,- per nå. 
• 7.trinn: FAU vedtok enstemmig at det innvilges kr. 750,- 

per elev til sammen. Beløpet skal benyttes til elevkvelder, 
7.klassetur og avslutningsarrangement som alle er 

prioriterte utgifter. 
 

3. Sosial tiltaksplaner for trinnet:  

• Mange som har slått sammen arrangement felles for trinnet 
• Alle trinn har en sosial tiltaksplan og de fleste har sendt inn 

sin klasses sosial tiltaksplan til FAU-leder. 
 

4. Elevkvelder:  

• Følgende datoer er satt 21/10, 17/11, 3/2 og 30/3 fra 
kl.1830-2030.  

• FAU diskuterte hvordan betaling på elevkveldene skal 
foregå. Vedtatt at det blir laget bonger med 5x10,- som 
elevene kan kjøpe en bong hver med til kjøp i kiosken. 

o Det er ikke et ønske at elevene har med mobil på 
elevkvelder. 

o Forslag at godteriet som selges er noe som er innpakket 
og ikke smågodt. 

o Det bør settes opp en prisliste som bør holde seg til hele 
tiere. (eks. 20,- for brus/pølse, 10,- for 
godteri/minipringles) 

o Ang. premiekasse til bingoen: Gevinster må både samles 
inn og kjøpes i forkant. FAU vedtar at gruppen som har 

ansvar for premier kan benytte inntil kr 1000,- for 
premieinnkjøp. 

o Det jobbes med å få til/opprettholde gode avtaler med 

Coop Ekstra og andre aktører. Kioskgruppen tar ansvar 
for det. 

o Ang. spill. Det bør kjøpes inn nye spill, eventuelt høre 
med foresatte om noen har spill å donere. Rektor kan 
sende ut informasjon om dette på skolens hjemmeside. 
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o Rektor skriver på hjemmesiden at elevene skal ikke ha 

med mobil med på elevkvelden.  
 

5. Foreldrenettverk senhøst 2021: 
• FAU er positive til felles arrangement for hele skolen, men 

at det bla. er utfordrende for foresatte med flere barn å gå 

i mange nettverksmøter. Skolemiljøgruppa tar den saken 
videre for at eventuelt fellesmøte på våren 2022 i samråd 

med skolen. Ønske om forlag til felles tema. Eventuelt 
oppdatert temaliste. 

 

• Ikke alle trinn har satt dato for neste nettverksmøte. 
Klassekontaktene har ansvar for å gjennomføre dette 

klassevis i løpet av høsten. 
 

6. Revisjon av skolens ordensreglement/miljøregler:  

• FAU foreslår at reglene blir mer forenklet. Det kan f.eks 
formidles til elever og foresatte gjennom å lages om til 

f.eks forkortelse (Eks. FOT = Folkeskikk, Omsorg og Ta 
vare på) 

• FAU ønsker at elevene skal involveres, «jobbe med» og 

«eie» miljøreglene. 
 

7. Oppfølgning av grupper: 
Lite tid til oppfølgning av gruppene på møtet. Gruppene oppfordres til å møte i 
forkant av neste FAU-møte for å jobbe med aktuelle temaer. 

a. IKT ; Gruppen vil jobbe med forslag til å lage en oversikt over 
nyttige spill og apper til ipads og Chrome books. 

b. SFO: 
c. Trafikk:  
d. Skolemiljø: 

 
8. Eventuelt 

• Alle oversikter og planer for fellesarrangement og rutiner 
blir gjennomgått og evaluert på FAU-møtet etter 17.mai. 

Da er varaer også med. Da sikrer vi smidigere oppstart til 
neste år. 

  

Det gis rom for spørsmål fra FAU-representantene. 
  

Med hilsen                
 
Susanne Moe                                     Guro Skår Myre 

 FAU-leder                                              Nestleder FAU 


