
 
KRISTIANSAND KOMMUNE 

 Oppvekstsektoren 

 
  
 

 

Møtereferat                                        
Referat fra: FAU Møtedato:  13.09.22 Tid: 17.30-19.00 

Møteleder: Karoline 
Storbukås 
Dragan Djulepa 

Møtested: Fagerholt skole Neste møte: 18.10.22 

Referent: Sonja 
Salomonsen, 7c 

Ref.dato: 
 

13.09.22 Arkivkode:  

 

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

Ikke møtt:   6a, 6b 

Kopi til: Leif Anders Haanes  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Velkommen 

Konstituert rektor Leif Anders Haanes ønsket velkommen. Han snakket 

om viktigheten av FAU og minnet om at vi kan få til mye bra sammen.   

Stig Atter starter som ny rektor 1.oktober.  

 

2 Presentasjonsrunde av FAU leder og nestleder. 

Runde rundt bordene der alle presenterte seg og hvilken klasse de 

representerer.  

Møtedatoer ble gjennomgått og godkjent. Det skrives referat fra hvert 

møte. Oppgaven fordeles gjennom spond før møtet. Det anbefales å ta 

med egen pc. Mal for referat finnes i Spond under maler. Fordelingen 

av referat oppgaven blir slik: 

7.trinn – 13.09.22 

6.trinn – 18.10.22 

5.trinn – 29.11.22 

4.trinn – 24.01.23 

3.trinn – 21.03.23 

2.trinn – 02.05.23 

 

Foreslått at referatene blir lest av klassekontaktene før møtene 

fremover, så det ikke blir brukt unødig tid på det i begynnelsen av 

møtet.  

 

3 Gjennomgang av klassekontaktens oppgaver (vedlegg)  



FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg. 

Klassekontakten har ansvar for valg av vara, informere om 

fellesarrangement, invitere til og bestille rom til nettverksmøter (forslag 

til tema finnes på Spond), videreformidle saker fra foreldregruppa, 

sosial tiltaksplan, vennegrupper (kan få hjelp av kontaktlærer opp til 

4.trinn). 

 

4 Gjennomgang og vedtakelse av FAU sitt årshjul 

Årshjulet ble gjennomgått og godkjent. 

Foreslått foredrag: Sosiale medier en inngangsport til seksuelle 

overgrep mot barn av Jesse Ohene Aboagye. Dato ikke foreslått enda. 

Nettverksmøter i klassene etterpå. 

 

5 Undergrupper i FAU 

Tidligere hatt IKT, skolemiljø, SFO og trafikk. Vi bestemte oss for å 

videreføre temaene og fordelte oss i de ulike gruppene. Det ble valgt en 

leder for de ulike gruppene. 

• IKT – Bente 2c, Camilla 6c, Knut 1c, Cathrine 3a 

• Skolemiljø – Eva 1a, Toril 7b, Sonja 7c, Marianne 7a 

• SFO – Nina 1b, Sunniva 4b, Anne Marit 3c, Therese 4c 

• Trafikk – Veronica 5c, Eivind 5a, Kristin 2b, Elin 5b, Mona 3b 

 

6 Elevkvelder (5.-7.trinn). 

Datoer for elevkveldene skoleåret 22/23 som ble foreslått og vedtatt 

er: 20.10, 16.11, 02.02 og 29.03. 

Diskuterte hvor mange voksne det trengs til disse kveldene. 3-4 fra hver 

klasse på 5.-7.trinn? Det skal stille 4 foreldre fra hvert trinn på samtlige 

elevkvelder. 

 

7 Natteravn 

7.trinn har fått informasjon angående natteravn og har meldt inn 

foreldre som stiller. 

 

8 Eventuelt 
 
Leksefri skole?  
Kommunen har tidligere sagt at det ikke skal prøves på Fagerholt.  
Lærerne har sagt at det forventes ikke mer tid enn en halvtimes tid med 
leksene og at det er relevant stoff som er gjennomgått på skolen som 
blir gitt i lekse. 
 
Ble bedt om innspill i forhold budsjett for 7.klasse som ikke har midler 
etter 17.mai arrangement. Denne saken blir tatt videre på neste møte. 

 



 


