
 

OPPVEKST 
Mosby oppvekstsenter  

 

 

Referat fra  FAU-MØTE  

TID: ONSDAG 19. SEPTEMBER 2087 KL.17.00 – 18.00 

STED: Mosby oppvekstsenter – personalrommet 

Trinn Foreldrerepresentant Vara 

1 Anette Sandnes Jacobsen Silje H. Morch 

2 Trine Ormshammer Trine E. Vabo 

3 Siv Håtveit Wik Ragnhild Hagen 

4 Natalie N. Van Dam Anne Berit N. Egeland 

5 Charlotte Kristiansen Anette Tolstad 

6 N. Khom Nina Finsådal 

7 Frode  Aarøe  

 

TILSTEDE:  Trine E. Harbo, Siw Håtveit Wik, Natalie Van Dam, Na Kohm, Frode 

Aarø, Karen Stenslund og Anne Brodersen 

 

SAK 18/18: Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Godkjent 

 

Sak 19/18: Valg av FAU- leder og referent. 

FAU-leder: Siv Håtveit Wik 

Referent: Frode Aarøe 

 

SAK 20/18: Informasjon om felles FAU-møte med Torridal 27. september  i 

gymsalen på barnetrinnet (Torridal skole) kl. 18-20. Tema er relasjonsskapende 

samarbeid mellom elever på begge barneskolene  (Prosjekt MoTor), og 

foreldrenettverk. 

Mail sendes til FAU og styret fra Karen og Anne på vegne av Anita Ingebriktsen, 

rektor på Torridal:  

«Til klassekontakter (FAU), kontaktlærere og skolestyre fra Mosby oppvekstsenter og 

Torridal skole 1.-10. trinn. 

 

Dere er herved invitert til storforeldremøte torsdag 27. september kl. 18-20 i gymsalen på 

Torridal barnetrinn. 



 

Tema: Relasjonsbygging og samarbeid på tvers av skolene i bygda. 

(Fint med en tilbakemelding innen onsdag hvem som kommer, evt. hør med vara hvis du ikke 

kan)» 

 

SAK 21/18: Foreldrenettverk 

Vi rakk ikke å ta dette opp på møtet, men det ble tatt opp som sak på styremøte da 

styreleder  Pål Espen Dybvik fra Torridal skole var med og har erfaring med dette 

arbeidet  der. I tillegg har han vært med med å starte opp nettverk på forskjellige 

skoler. Han snakket varmt om foreldrenettverk, og kommer gjerne tilbake for å 

snakke mer om dette. Vi tar det opp som sak på neste FAU-møte.  

Litt info: 

Foreldrenettverk er et verktøy for bl.a å: 

 Skape gode relasjoner blant foreldre 

 Bidra til et godt og inkluderende miljø blant elevene 

 Forebygge mobbing og psykososiale vansker 

 Tilrettelegge for samtaler som ellers kan være litt vrine å finne plass til. 

 Utveksle foreldreerfaring 

Det oppfordres til å holde fire samlinger i året. 

 

SAK 22/18: Natteravn 17. november 2018 og 18. mai 2019. 

Foreldrekontakt på 7. trinn, Frode Aarø, tar ansvar for å prøve og skaffe minimum 5 

foreldre fra 7. trinn som kan gå natteravn disse to kveldene. Anne videresender 

nødvendig informasjon til Frode fra Hallvard Auestad ( natteravnkoordinator i 

kommunen), i tillegg til å legge ut noe på skolens hjemmeside. 

 

Det er FAU som har ansvar  for at det stiller natteravner fra skolen disse to datoene! 

 

SAK 23/18: Informasjon fra fritidsetaten v/ Anne Martinsson 

Anne M. informerte om tilbudet til elevene i bygda. Fritidsklubben holder til på 

flerbrukshuset (Torridal ungdomsskole). Hun samarbeider  tett med skolene/ 

sosiallærer. På mandager er det leksekafe fra 5. trinn med gratis mat og åpen 

gymsal fra kl. 15-18. På onsdager er det Junior fra 17-19.30. I feriene er det flere 

tilbud. Vi legger ut oversikten over aktivitetene på skolens hjemmeside. 

 

 



 

SAK 24/18: Nytt oppvekstsenter (reguleringsplanen) 

Karen informerte om brevet som var sendt fra advokaten. 

 

SAK 25/18: Eventuelt. 

Det kom et innspill om SFO kunne åpne kl. 07.15 når oppvekstsenteret flytter til 

Torridal i brakker. Anne har brakt det videre til SFO-leder, så får FAU evt jobbe 

videre med det. 

 

 

 

 

 

Referent 

Anne Brodersen 

 

 


