
 

 

KRISTIANSAND KOMMUNE 
 Oppvekstsektoren 

 
  
 

 

Møtereferat                                        
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møte:27/10 

 

Referent: Kari Ertzeid Ref.d:22.9 
 

 Arkivkode:  

 

 

Tilstede:  1A hoved, 1B hoved,1Choved,2A hoved,2B vara og hoved,2C hoved og vara,3A hoved,3B 
hoved,3C hoved,4A hoved,4B hoved, 4C vara,5A hoved og vara,5B hoved,5C hoved og vara,6A 
hoved,6B hoved og vara,6C hoved og vara,7A hoved,7C hoved vara, Leif Anders Hånes  

Ikke møtt:   7B 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Klassekontaktens oppgaver: Bindeledd mellom skole og hjem. Se egen oversikt.  

FAU vil ha fokus på notatene fra de ulike arrangementene på skolen. Viktig å lagre 

dem på et sted der det er tilgjengelig for neste års trinn. Disse notatene overføres 

på første FAU 

 

2 Hva er FAU? - fug.no. 

-  Informerer foreldre og skole om ulike saker. Et bindeledd.  

- Saker kan meldes videre til SU (Samarbeidsutvalget tidl. Styret).  

- Tar initiativ til sosiale aktiviteter for elevene.  

- Arrangerer samlinger/temakvelder ol. Uttaler seg om relevante saker fra 

kommunen. 

- Vurderer å dele FAU inn i ulike temagrupper. IT, Trafikk... 

- Evt flytte FAU-gruppa fra Facebook til Spond? Det er da mulig å lage 

undergrupper til FAU. 

- Sakslister med faste punkter settes opp av FAU 

- Referenter fordeles på trinnene. Stiller med egen pc. Egen mal følges.  

- Hege 1A er vara for FAU-leder. 1B er vara for FAU nestleder 

- FAU-hjemmesiden. En side med veldig dårlig struktur. Gamle dokumenter 

ligger der fremdeles. FAU ønsker å ha tilgang til skolens hjemmeside, men 

er det nødvendig? Kan referat fra FAU ligge åpent for alle?  Dette må det 

gjøres noe med. Hva blir FAU sin digitale plattform framover? 

- Rektor og skoleledelse inviteres inn på FAU-møtene. Det er foreldrene 

som skal styre møtene.  

- Felles arrangementer på skolen utgår- gult nivå. Elevkvelder utgår. 

Foreldrenettverk er opp til foreldrekontaktene. Hvorfor kan ikke 

foreldremøtene overføres på Teams/Zoom? De som er “syke” bør få 

tilbud om å følge digitalt. Vi må følge med i utviklingen.  

- Blir det gjennomført foreldresamtaler? Ulikt på trinnene. Bør være felles 

for hele skolen.  

 



- Sosial tiltaksplan: En plan for sosiale arrangementer for klassen. Skal 

leveres inn før høstferien. Rettningslinjer for private arrangementer må 

følges her så lenge vi er på gult nivå. Dvs maks 20 pers. 6B har lagd 

grupper på 5-6 elever, en form for vennegrupper,  der det er opp til 

foreldrene til disse elevene å lage et arrangement for dem i løpet av en 

uke. Disse gruppene rullerer etterhvert. Uteaktiviteter uten mat 

anbefales!  

- Er det lov å låne klasserom til fester? Eks halloween.  

- Kan gymsalen lånes til juleavslutninger ol?  

- Alle trinnene må bli enige om hva som bestemmes ang juleavslutning og 

andre arrangementer. Ca to arrangementer i semesteret pr. trinn.  

3 Årshjul 

- Egen regnskapsfører reviderer FAU sitt regnskap. 

- Hvem har kontrollen?  

- Hva gjør vi med penger fra elevkveld? Det er basert på tillit. Vi kan ikke ha 

det sånn. Vi vil ikke ha kontanter. Bruke Vipps. 

- 124000 kr på konto. 

- 17.mai er hovedinntektskilden til FAU. 

- Fagerholtdagen samler inn ca 30 000. 20 000 går til Redd Barna. 

- Lotteri på 17.mai. 

- 750 kr pr elev på 7.trinn til avslutningsfest, tur og juleball.  

- Klassekassa: Er tillitsbasert. Vipps benyttes til privat konto. Frivillig. Det 

bør være to foreldre som har innsikt i klassekassa.  

 

4 Miljøreglene på skolen legges ut på skolen hjemmeside. 

- Skolen kan ikke legge ned et forbud mot el-sykler/sparkesykler på 

skoleveien, men vi kan lage gode argumenter imot dette. Trygg trafikk 

anbefaler at det ikke brukes el-sykler før de er 12 år. Skolen ønsker å følge 

dette og anbefaler derfor ikke el-sykler på skoleveien. Miljøreglene bør 

redigeres.  

 

5 Trafikktiltak.  

- Skoleveien er foreldrenes ansvar.  

- Trafikkbildet på Fagerholt bli annerledes fra neste år når Presteheia-

elever også skal til Havlimyra. Da blir det mye trafikk på sykkelstien.  

- Forslag om fartsmåler som viser farten like ved skolen. Kan kommunen 

sette opp dette? Virker muligens prevantivt.  

- Ekstra vakter ved skolen ved skolestart? 

 



6 Kommende FAU-møter: 

27.10.20- referent 6.trinn 

1.12.20- 5.trinn 

19.01.21 4.trinn 

9.03.21 3.trinn 

20.04.212.trinn 

1.06.21 1.trinn 

 

7 Eventuelt.  
- To kontaktlærere på 1.og 2.trinn. Dette ønsker både foreldre og skole å 

videreføre. En kontaktlærer på 3.trinn + faglærer. Er det mulig å videreføre 
ordningen med to kontaktlærere på 3.trinn? Det er nok ikke mulig så lenge 
kommunen har det underskuddet. Har hørt om andre skoler som har to 
kontaktlærere lengre opp. Evt dele kontaktlærertillegget? Det går da ut 
over nedslag i timer også.  
 

- Reaksjoner på SFO. Hvorfor kan vi ikke kreve bedre mat og aktivitetstilbud 
på SFO? Rykter fra Oslo om SFO som engasjerer også 4.klassinger. Så vi 
slipper å ha barn som ikke vil på SFO, men hjem og spille på IPad. 
Nesoddtangen skole og Marienlyst skole i Oslo har gode omtaler. SFO har 
godt potensialet i personalet. Det samme problemet ble tatt opp for fire år 
siden, men ingenting har skjedd. Flere barn på SFO gir flere midler til 
SFO. Mange har gått over til “Hjemme-SFO” fordi det er kjedelig tilbud. 
Skoleledelsen må ta tak i dette. Det er mye som stopper opp her og ikke 
kommer videre til underledere. 
 

- Ansvarsgrupper i FAU: 
1.  IKT: Martin Gausdal 2B, MOrten Beckmann 
2. SFO: Hege Lorentzen, Edith Hoff 
3. Trafikk: Sigve Horr, Stian Haug 
4. Sosial:  

 
Saker til neste møtet. 

- Mangel på nettsikkerhet på skole-Ipadene. IKT-gruppe 
- Hva skjer i spisepausene på skolen? Fau-leder har tatt opp saken 
- Ranselpost? Hvordan deles informasjon om tilbud i nærmiljø? Noe for 

sosialgruppa? 
- Oppfølgning av grupper 
- Mobilbruk på skolevei 

 

 


