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Møtereferat                                        
 

Referat fra: FAU Møtedato:  20.04.21 Tid:17.30  

Møteleder:  Møtested: Meet Neste møte: 
1.6.21 

 

Referent: Kari Ertzeid 7A Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

 

Tilstede:  1A, 1B, 1C,  2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C,5A, 5B, 5C,6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C 
Ikke møtt:   2A, 3C 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Informasjon:  

- FAU presiserer at informasjon fra skolen er viktig. Klassekontaktene 

oppfordres til å videreformidle til alle foreldre at de må abonnere på 

skolens hjemmeside, sin klasse, forsiden og nærmiljøsiden. Urovekkende 

få som ikke abonnerer! 

- Tilbakemelding fra skoleledelsen om endring av tider for måltider 

- 7.trinn kan ikke ønske hvem de vil komme i klasse med på Havlimyra. 

- Tilbakemeldinger fra kontaktlærere at de ønsker å få tilbakemeldinger fra 

foreldre. Ikke at det går via ledelsen. Spørsmål som gjelder spisepauser, 

fag ol kan rettes direkte til kontaktlærer. 

- Ift digitale møter ment for kun foreldre; Det skal ikke være barn tilstede 

på foreldremøter og nettverk på meet ol.  

- Støtte til utbedring av skolegården: Elevrådet har sendt brev til 

kommunen. Fikk svar at Fagerholt skole ligger nede på lista og må derfor 

ta opp denne saken til høsten igjen. 

- Ny temauke? Planlagt i April/mai, men det er nå bestemt at dette utgår 

pga mye press på lærerne i denne perioden.  

- Henvendelse fra rektor. Opptatt av trafikksikkerheten rundt skolen. 

Økning av bruk av el-sparkesykler. Lurer på om vi i FAU vil komme med en 

ny presisering her. Birgitte skriver en ny tekst om dette som legges ut på 

hjemmesiden. Viktig med fokus på trafikksikkerhet.  

 

2 Støtte til 7.trinn. 7.trinn søker om pengestøtte fra FAU til avslutningstu . Beløpet 

er oppjustert til 750 kr per elev som skal dekke avslutningstur/vinterball ol. Det er 

ikke kommet penger inn fra 17.mai, men FAU ønsker likevel å støtte 7.trinn med 

tur. De planlegger å reise til adrenalinparken på Lista med eller uten overnatting.  

 



3 Foreldrenettverksmøter. Skal vi ha en ny runde i vår? FAU ønsker at det skal 

gjennomføres en ny runde før sommeren. Skolemiljøgruppa jobber med 

organisering og tema, Birgitte tar dette med skolen med ønske om innspill. 

IKT-gruppa foreslår at skolen lager korte info-filmer om IKT-bruk som kan tas opp 

på nettverksmøtene til høsten. IKT-gruppa ønsker innspill fra klassekontaktene på 

ulike tema til nettverkene.   

 

4 Henvendelse fra Monica Sønsterudbråten, styreleder, om at det ønskes to nye 

representanter inn i samarbeidsutvalget fra høsten av. Disse møtene legges alltid 

til kl 19 etter FAU-møtene. Her får du godt innblikk i hvordan skolen fungerer.  

Birgitte gir seg som leder i FAU, det trengs derfor ny leder og nestleder i FAU for 

neste skoleår. Dette velges på siste møte før sommeren. Alle skal møte på dette, 

vara også. Viktig at klassekontaktene videreformidler dette til sine varaer.  

 

5 Referat undergrupper: 

- SFO informerer om hvordan kommunikasjonen mellom SFO og foreldre 

fungerer. Dialogen er på gang. Møte mellom FAU og SFO avtalt 

- IKT jobber bra videre med nettsikkerhet i samarbeid med kommunen. Har 

inntrykk av at det er litt flaut om at det ikke er bedre kontroll på dette fra 

kommunen. Skolen er enige om at dette bør forbedres. Ser på mulighet 

for å lage noe mer ut av dette sammen med FAU, tema for temauke til 

høsten? Møte mellom FAU og skole avtalt 

- Skolemiljø. FAU ønsker at foreldrenettverk skal gjennomføres 3 ganger i 
året fra 1.klasse og ut 7.klasse. Klassekontakt har ansvar for 
gjennomføring, evt delegering til 2 andre foreldre i klassen. FAU ønsker 
sammen med skolen og utarbeide en oversikt/plan for hva 
foreldrenettverk er, mal for gjennomføring og ideer til emner som kan 
drøftes på de ulike klassetrinnene. Vi ser for oss 3 nettverk i året, 
foreldrenettverk-måneder. Sept/okt med et stort felles for hele skolen og 
klassevis i etterkant, pluss et i februar og mai. Vi ønsker å tidfeste 1-3 
klasse i første uka i mnd, 4-5 trinn andre uka og 6-7 trinn tredje uka for å 
sikre at alle foreldre har mulighet til å være med. FAU kan lage plan og 
mal, men ønsker å settes i kontakt med noen fra skolen som kan komme 
med innspill til emner, tidspunkter ol om de ønsker å være med inn her. 

- Trafikk: Jobber med innspill som sendes til kommunen i forhold til ny 

trafikkplan. Hvordan er kommunikasjon med Havlimyra i forhold til 

skolevei?  

- Gå-til-skole-aksjon før sommeren? Samarbeid med skolen, elevråd 

 

 

6 Eventuelt:  
- 17.mai: Det blir ikke noe arrangement på skolen. Det blir ganske likt som i 

fjor fra kommunen sin side. Noen gater går for eget barnetog og sosialt på 
lekeplassen. Kanskje dette er noe vi kan oppfordre til, og viktig at det 
passes på at alle får invitasjon i tilfelle.  

 

 


