
Referat FAU Wilds Minne skole  
24. oktober 2019 

Saksnr Saker og redegjørelse Kommentarer/vedtak 
H05-2019 Godkjenning av referat og runde rundt 

bordet. 
 
Alle trinn var representert. 

- Lite å melde. Det rapporteres om fin oppstart av 
skoleåret. 6 klasse har gått fra tre til to klasser 
med stort hell for skolemiljøet. 7-klasse 
planlegger tur til Evje, og har nettopp vært på 
Bringsverd. 

H06-2019 Skolefotografering – mulig oppstart 
 
Fast fotografering ble av forskjellige 
årsaker avsluttet for ca 10 år siden. 
Spørsmålet er også hvor ofte man ønsker 
fotografering. Det er uansett frivillig å 
kjøpe bildene – man får tilsendt en sms 
med link til bilder der man evt foretar 
bestilling. 

- Det ble bestemt å starte med skolefotografering 
hvert år. Det tas da både klassebilde og enkeltvis. 
Skolekatalog blir laget til alle klasser.  

H07-2019 Sikkerhet rundt skoleområdet på kveldstid 
 
Rektor orienterer om politiets rutiner;  
Hyppig patruljering inkludert prat med 
ungdommer som henger i skoleområdet. 
 
Det dreier seg om 9-10 -klassinger fra 
Oddemarka + noen 18/19-åringer fra Lund. 
Det er en tendens til at ungdommene 
fortrenger barn som vil bruke 
fotballbingen og liknende. Truende 
oppførsel. 
 
Problemet antas å reduseres ut over 
høsten/vinteren. 

- Foresatte oppfordres til å rapportere til politiet 
om man ser noe mistenkelig, eks hasjrøyking. Det 
anbefales ikke konfrontering. Det ble også 
diskutert organisert foreldrepatruljer. 
 
- Rektor tar kontakt med Oddemarka og 
Kriminalitetsforebyggende for råd. Ut fra det 
vurderes det informasjon til foreldre på epost. 
 
- Det er bestilt mer belysning mellom 
skolebygningene. 
 

H08-2019 Flerbrukshall 
 
Prosess: Forslag til økonomiplan for 
kommunen slippes neste uke. Denne 
legger føringer vedrørende ny skole og 
gymsal/flerbrukshall. Politisk vedtak 15. 
desember. Foreløpig er gymsal prosjektert. 
 
Det er en prioritering mellom stor skole 
(500 eller 700 elever) og stor hall både 
mtp økonomi og plass. 
 
Fordel med en gymsal er at den «eies» av 
skolen som styrer bruken helt. En 
flerbrukshall styres av Idrettsetaten og 
skolen samt andre må leie tid i hallen. 
 

- Rektor anbefaler å samarbeide med 
idrettsmiljøet under arbeide med saken. Dette 
kan eksempelvis gjøres ved å be om å komme på 
partienes gruppemøter for å fremme vårt syn på 
saken. 
 
- Lisa kontakter idrettslagene på Lund. 
 
- Klasserepresentantene tar kontakt med 
klassenes foreldre og spør om noen er interessert 
i å sitte i en gruppe som tar ballen videre. Bruk 
eks Facebook.  
 
Forslag til formulering:  
«30. oktober slippes forslag til økonomiplan 
for kommunen. Ny skole på Wilds Minne 
samt gymsal vil være en del av 
økonomiplanen. Tiden frem til 15. desember 
vil politikerne bruke til å forhandle om de 
økonomiske prioriteringene. Da trenger vi 
en gruppe som kan «lobbe» for våre 
interesser mtp gymsal evt flerbrukssal. FAU 



søker etter ildsjeler som vil sitte i en slik 
gruppe – eks en fra hver klasse. Gi beskjed 
om du er interessert innen 30. oktober.» 

H09-2019 Aktivitetshjul – hvilke faste aktiviteter 
ønsker vi på de enkelte trinn? 
 
Det er stemning for at skolen skal ta 
initiativet for vennegrupper og selv slippe 
tunge diskusjonene om dette. 
 
Øvrige innhold i aktivitetshjulet ble ikke 
diskutert. Utsettes til neste gang. 

- FAU bestemmer at det skal organiseres 
vennegrupper på alle trinn.  Hvis det av 
forskjellige årsaker ikke blir vennegruppe i en 
klasse, oppfordres det til at det erstattes med 
noen annet sosialt for klassen.  
 
 
- Første foreldremøte bestemmer selv ved 
flertallsavgjørelse om det skal være trinnvis eller 
ei. Det ønskes at skolen setter opp gruppene 
- Det oppfordres til å prioritere vennegrupper 
fremfor treninger etc. Det presiseres likevel at 
vennegruppene er frivillige. 

H10-2019 Søknad om midler fra elevrådet - Innvilges hvis det er penger til dette. Vi må 
skaffe oversikt over økonomisituasjonen. Rektor 
skal sjekke opp FAU kontoen.  

H11-2019 Halloween Sak utsettes til 2 des 
 

Forslag til møtetidspunkt høsten 2019 (skal godkjennes av styret 17. oktober) 

 FAU Styremøte Skolemiljøutvalg 
Torsdag 24. oktober 17.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 
Mandag 2. desember 17.00 – 18.30 18.30 – 20.00 --- 
Torsdag 23. januar 17.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 
Tirsdag 25. februar 17.00 – 18.30 18.30 – 20.00 --- 
Mandag 30. mars 17.00 – 18.30 18.30 – 20.00 --- 
Tirsdag 12. mai 17.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 
Mandag 15. juni  
(hvis det er behov) 

17.00 – 18.30 18.30 – 20.00 --- 

 

Skolemiljøutvalg har samme medlemmer som styremøte, men er en del som har spesielt fokus på fysisk og 
psykososial skolemiljø 

Det kan være at FAU og Styret vil overlapper fra 18 – 19 hvis det er formålstjenlig å gi felles informasjon til FAU 
og styret i forbindelse med utbygging. Dette vil komme frem av innkallingen til hvert møte. 

 

Konstituering av FAU 

FAU-leder: Lisa Skaar 

FAU – nestleder/styreleder: Tone A Mehren 

Sekretær: Eyvind Danielsen 

 


