


De ulike gruppene informerer om hvilke tiltak de arrangerer/organiserer. 

Forslag om ny inndeling av grupper. 

1. Skolevei

2. Arrangement

3. Skole-foreldre samarbeid

4. Skolemiljø

5. SFO-foreldre samarbeid

6. Prosjekt

Diskusjon rundt de nye gruppeinndelingene med utgangspunkt i «Utkast li Oppgave 

Kampen FAU 2018/2019» (Vedlegg 1): 

Tidsbruken rundt de ulike gruppene varierer. Enten jevnt fordelt over hele skoleåret, mens 

andre har periodevis mer trøkk. 

Innspill fra FAU-kontakter. Vanskelig å dekke opp flere representanter pr gruppe. 17. mai 

arrangementet krever store ressurser. Viktig å samarbeide med skolekorpset i denne 

forbindelse. 

Viktig å videreformidle informasjon fra fjorårets 17.mai arrangement fra år til år. FAU kan 

være behjelpelig med dette. 17. mai foreslås flyttes til arrangementsgruppen. 

I Gruppe 4 er det viktig at det sitter både representanter fra FAU og fra skolen. 

Forslag om at gruppe 3 og 4 slås sammen, og internasjonal dag flyttes fra 

Arrangementsgruppen til Skole-foreldre/skolemiljø. 

Vedtak: 

Gruppeinndeling skoleåret 2018-2019 ble vedtatt som følger, med følgende medlemmer: 

1. Skolevei-gruppe: Jostein Kallevik (gruppeleder), lmme Dirks Eskeland, Trude Stav 

Haye, Jan Fredrik Fredriksen, Marianne Bore Haarr.

Oppgaver:

i. Trafikkvaktordning (sette opp lister, vurdere endringer)
ii. Ordninger for å oppfordre barna til å gå/sykle: beintøft, reflekskonkurranse, 

sykkelprøven 4. klasse.
iii. Arbeide for offentlig oppmerksomhet rundt trafikkfarlig skolevei, medieoppslag

2. Arrangementsgruppe: Petra Fagerholt (gruppeleder), Astrid Karlstrøm

(trinnkontaktansvarlig), Hans-Christian Hetland, Silja Thisa , Johan Mihle Laugaland, 

Monica Harpestad, Victoria Valleybranch.

Oppgaver:

i. diskotek 5.-7. klasse, 4 g per år
ii. byhaugcafeen 2 g per år
iii. skøytedag 1.-4. klasse
iv. teater
v. Satsing på trinnkontaktene: arrangere oppstartmøte i september, 



oppdatere kontaktinformasjon, informere trinnkontaktene om aktuelle 
saker og ha jevnlig kontakt med dem, være en ressurs for 
trinnkontaktene. 

vi. Prosjektleder 17. mai. Lage egen 17. mai gruppe utenfor FAU.
Gruppens oppgave er å planlegge og gjennomføre 17. mai
arrangementet i samarbeid med skolekorpset og foreldre i 3. klasse.
Inkludert i dette er dugnaden i skolegården i forkant av 17. mai som
tradisjonelt utføres av 1. klasse foreldre.

3. Skolemiljø-gruppe:
Foresatte: Kristin Hidle (gruppeleder), Maria Aano Reme, Grete Paulsen, Jonas
Marstrand, Malin Sharma Hermanns, Linda Solberg Brattli.
Skole: Berit Lie, Randi Hoelstad, Christin Clausen, Anne Kirsti D. Grytten.

Oppgaver: 
i. Foreldremøter: hvordan skal dialogen mellom foreldregruppen

og skolen/kontaktlærer være? Hvordan bør foreldremøtene legges
opp? Innhente erfaringer, kartlegge, fremme forslag til driftsstyret om
en modell for foreldremøter.

ii. Samarbeid hjem-skole: hvordan kan foreldreressursen brukes i
arbeidet for et best mulig skolemiljø? Innhente erfaring fra andre skoler,
fremme saker/forslag til prosjekter for FAU.

iii. Samarbeid hjem-SFO: kartlegge behov/foreldres synspunkter, vurdere
ulike plattformer for dialog mellom SFO og foreldre.

iv. Kap. 9a -elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø:
Gjennomgå skolens rutiner i saker om mobbing/krenkelser, vurdere
forbedringer, fremme forslag til driftsstyret.

v. Skolemiljøutvalg (2 ganger pr. år - høst og vår)
vi. Internasjonal dag (1 gang pr år i mai/juni)
vii. Skole-hjem konferansen (annenhvert år i februar)

FAU aktiviteter: se vedlegg 1: Årshjul FAU skoleåret 2018-19 

b) FAU-møter som diskusjonsforum

FAU-leder fremla forslag om at alle orienteringssaker gjøres skriftlig og at FAU-møtene 
er forbeholdt diskusjonssaker. 

Vedtak: 

Forslaget ble godkjent. 

Sak 04/18 Info. fra driftsstyret 

a) Skolen har laget en handlingsplan mot krenkelser, som inneholder bl.a. en manual
for arbeid i mobbesaker. Spørsmålet er hvordan vi best kan jobbe for en kontinuerlig
forbedring av handlingsplanen og arbeidet mot mobbing/krenkelser.
Skolemiljøkomieen i FAU kan se nærmere på dette. Skal vi for eksempel jobbe for å
få et mobilt team mot mobbing i Stavanger kommune som de har i Randaberg?
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