
FAU REFERAT 18.06.2019 
 
Tid: 18. juni 2019 kl. 19.00 - 

Sted: hjemme hos FAU-leder 

 

Tilstede: Astrid Karlstrøm, blå gruppe; Silje Meling, rød gruppe; Jonas Marstrand, gul 
gruppe; Linda Solberg Brattli, 2A; Maria Aano Reme, 2B; Imme Dirks Eskeland, 2C; Monica 
Furustøl, 3A; Jostein Kallevik, 3B; Marianne Bore Haarr, 3C; Grete Paulsen, 5C; Jan Fredrik 
Fredriksen, 7A. 

 

Referent: Marianne Bore Haarr 

 

Møteleder: Monica Furustøl 

 

Sak 26/19 FAU styret neste skoleår 

Neste års styre: 

Leder: ? 

Nestleder: ? 

Kommunikasjonsansvarlig: Jostein Kallevik 

Kasserer: Jonas Marstrand  

Sekretær: Marianne Bore Haarr 

 

Valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne ny leder (og nestleder) til FAU 2019-20. 

 

Sak 27/19 Evaluering av året og saker til neste skoleår 

FAU skal organiseres slik at man bidrar med det man har kapasitet til å bidra med. Vi bør ha 
et fokusområde, dvs. konkrete ting vi vil satse på. 

a) FAU har et mål om mindre arbeid per person.  
b) Organisering:  

a. FAU-kontakter bør velges på våren slik at de er klar i August.  
b. Det skal være minimum én FAU-kontakt per klasse. Det er fullt mulig (og 

ønskelig) med flere representanter per klasse.  
c. FAU-kontakt velges i utgangspunktet for 2 år. 
d. FAU-møte minimum 1 time siste tirsdag i måneden. Pga. ferie/høytider blir 

det ca. 8 møter i året. 
e. Skoleåret 2018-19 har leder vært FAU-representant på driftsstyremøter. 

Til neste år ønsker vi at en annen enn leder representerer FAU på disse 
møtene. 



f. I stedet for en avslutningsfest i juni, foreslår vi at det arrangeres en 
oppstartsfest for FAU på høsten. 

c) Ny gruppeinndeling skoleåret 2018-19: Skolevei-gruppen, Skolemiljøgruppen og 
Arrangements-gruppen.  

a. Til neste år ønsker vi mindre «hands-on» arbeid i arrangementsgruppen. 
Oppgaven til gruppen skal være å delegere arbeid til foreldre. Se vedlagt 
oversikt for hvilke klasser som har ansvar for de planlagte 
arrangementene.  

b. Skolemiljøgruppen har i løpet av skoleåret 2018-19 følt seg litt frem til hva 
deres fokus skal være. Til neste år foreslår vi at gruppen nedfeller 
konkrete oppgaver/fokusområder i begynnelsen av året. Eksempel på 
fokusområde: «Sosialt arbeid»: lavterskeltilbud til foreldre som ellers faller 
utenfor. Tiltak: «Back-to-school»-arrangement –elever og foreldre møtes i 
skolegården en ettermiddag for å leke og sosialisere. Årets gruppe har 
ansvar for solidaritetsdag 28. oktober. 

d) Kommunikasjon: 
a. Trinnkontaktmøte i begynnelsen av skoleåret: Opplæring i bruk av Spond 

(v/ Jostein). Erfaringer fra skoleåret 2018-19 (v/ Astrid). 


