
Referat fra FAU møte Skeiane ungdomsskole 
 
Dato: 5.11.2018, Skeiane 
 
Alle klasser representert utenom klasse 9E 
 
Elevrådet 
Juleballet heter nå Vinterballet, og arrangeres 29.11.2018. 
 
 
Skolen informerer 
 
Man er veldig fornøyd med skolen, uterommet og lærerarbeidsrommene. 
D-bygget er klart neste uke. lærerne og 3 av 9. klassene skal flytte inn her. 
 
Møte i utsmykningskomiteen: man ønsker noe kunst i inngangspartiet, ellers ikke noen 
særskilte behov. 
 
Økonomiplan lagt frem av rådmannen. Det er romsligere økonomi nå enn før, og man slipper 
særskilte innsparingstiltak. 
 
Klimaundersøkelse i brakkene, sendes ut av leder FAU. 
 
Evaluering Trafikkvakt ordning 
 
Det har generelt vært veldig rolig i det siste. Men - det er til tider kaotisk ved Helgø. Det er 
behov for å be om trafikk sikkerhets tiltak i området rundt Helgø, da mange ungdommer går 
fra boligområdet overfor Helgø ned mot vei/parkeringsplassen og videre mot skolen, økt 
trafikk på Helgø gjør behovet større nå for unngå ulykker her. Utemiljøgruppa* kan ta dette 
videre og melde behovet inn til Teknisk etat, bydrift. Sende forslag inn via FAU. 
 
*Utemiljøgruppa: Sigmund Lundevik, Janne Årsvoll, Kenneth Hansen, Ole H. Aambakk 
 
Refleksdag 18.10 
 
Trygg Trafikk er sponsor. 15 stykk deltok, dette er en årlig tradisjon og det vil fortsette til 
neste år. 
 
Brandinggruppa 
 
Det er avholdt møte i perioden. Det er sett på synlighet til FAU på hjemmeside. Andre har 
lagt FAU under SU på forsiden. Referat kan for eksempel legges her. I tillegg – beskrivelse av 
undergruppenes roller, samt kontakt informasjon direkte til FAU per mail. 
Det kan også lages lenke til ulike aktiviteter etter skoletid, som for eksempel Trolljeger.. 
Det kom forslag om at den nye fanen kan være utstilt i inngangspartiet, og det kan være 
bilde av fanen på hjemmesiden. 
 



Skilting på skolen. Det foreslås merking utendørs av de ulike fløyene. 
 
Ellers kom det forslag om at skolens historie kan være en del av utsmykningen på skolen. 
 
Gruppa lager et forslag til tiltak som oversendes FAU leder. 
 
Vinterball 
 
Mail til alle som har meldt seg, hver sender til sine trinn, Bengt lager forslag m/instruksjoner 
fra skolen. 
 
Det trenges 60 vakter. 
 
Vinterballet vil avholdes på Malmheim skole kl 19-23, 29.11.2018 
 
-- 
 
Neste FAU møte 7.1.2019 i D-bygget 
 
 
 
 


