
Møtereferat FAU  
 

06.09.16 kl. 19:00 - 21:10  
Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltakere Trinn/rolle IKKE Tilstede 

Stig Kaspersen FAU leder   

Georg Jakobsen  FAU nestleder   

Laila Matre-Bysveen Representant 1.trinn  

Linn K. Høie Sekretær -og representant 2.trinn   

Cathrine Monsen Representant 3.trinn  

Silje Fekjar Nilsson   Representant 4.trinn    

Janette Omdal Representant 5.trinn - 

Pål Abrahamsen Representant 5.trinn  
Jorunn Vadla Sølvi Løwen Representant 6.trinn   
Audun Skarbøvik  Representant 7.trinn  - 
Therese Sivertsen Leder miljøgruppen  
Trine Jelsa Stokka  Leder 17.mai gruppen   
TBA  Leder Snødagen  - 
Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant  
Sølvi Løwen FAU kasserer  - 
 
Type sak: Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D - Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

01 - 16/17 Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
- Ingen anmerkninger.  

 

Leder  - FAU B 

02 - 16/17 Godkjenning av innkalling og referat. 
- Ingen anmerkninger.  

 

Leder  - FAU O 

03 - 16/17 Informasjon fra rektor 

«Aksjonsuka mot mobbing» (og «Voksne skaper vennskap») utgikk, og da fant skolen ut at de ville ha et eget 
arrangement i form av en aktivitetsdag som foregikk i lokalområdet. Elevene fra ulike trinn ble blandet i grupper 
og deltok på et rebusløp hvor foreldre/foresatte stod på post.Rektor satt stor pris på at foreldre deltok på 

Rektor O 



aktivitetsdagen! Mange gode tilbakemeldinger. Foreldrene ble mobilisert ganske sent, men til tross for dette 
gikk det bra. Ellers har de kommet godt i gang med året! 
 «Vurdering for læring» skal komme i gang snart. Mål: Bli bedre på å gi fremovermeldinger til elevene. De skal 
bli bedre til å evaluere seg selv. Skolen evaluerer sin egen praksis basert på 105 spørsmål fra Udir. Hva må vi 
gripe fatt i?  
Ellers: FAU gav tilbakemeldinger vedr skriftlige tilbakemeldinger/evalueringsskjema. Noen har prøvd dette ut – 
og nå vil rektor at FAU skal gi tilbakemelding på dette. Foreldre og barn skal få tydelig tilbakemelding på dette. 
Fellestema for foreldremøtet onsdag 7.sept er «kartlegging».  
Rektor merker forøvrig at det er mer brulting blant barna når det regner… 
 
Spørsmål fra FAU 
Tilbakemelding på leksemengde. Noen synes leksemengden på småtrinnet er stor. Rektor mente at en 
halvtime lekser til dagen skal være nok, men at temaet bør tas opp med læreren. FAU: Hvilke planer og 
strategier har skolen på temaet «tilrettelagt undervisning» på hvert barn? Ikke minst tilrettelegging av de 
ressurssterke? Hvordan gjøres dette? Rektor: Stasjoner for de yngre, og tanken er at de ressurssterke ikke 
skal «kjede seg», men få nok utfordringer. 
 FAU: Hva er målsettingen med svømmetreningen? Vanntilvenning, instruksjon til svømming og til ulike arter. 
Svømmetreningen som ikke ble gjennomført for 4 trinn i fjor blir tatt igjen på 5.trinn i år.  
 

04 - 16/17 Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor.  
 
Aktivitetsdagen trekkes frem som en suksess! Alle i FAU håper det blir en ny tradisjon. 
 

FAU O 

05 - 16/17 Intro / Velkommen til neste års foreldrekontakter og FAU representanter.  

 Sekretær: Linn Katrine Høie (2.trinn) fortsetter ut skoleåret. 

 Ansvarlig for årshjulet: Cathrine Monsen 

 
Leder for FAU understreker viktigheten av at klassekontaktene tar ansvar og mobiliserer foreldregruppen. Vi er 
ansvarlige for 17.mai, snødagen, deltar i aktivitetsdagen, etc. 
 
Klassekontaktene må be om å få tilbakemelding fra alle foreldre vedr evalueringsskjemaet på foreldremøtet, 
samt å informere om penger til trinnkassen som skal betales innen 15.oktober. 150kr skal til snødagen, ellers 
er vanlig med 100-200kr i tillegg til klassekassen. 
 
 

FAU Leder  
Klassekontakter 

O/B 

06 - 16/17 Årshjulet. Hva kommer av aktiviteter fremover?  
Høstens foreldremøter, 
«Beintøft» er i gang. 
 

FAU  O 



07 - 16/17 Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17 mai. og oppstart Beintøft 
Beintøft:  
Det blir avslutning på Beintøftuka i stedet for innledning. Fokus på miljø, sikkerhet, og premiering. Leder for 
Beintøft tar møte med rektor og tar videre ansvar for å få lærerne opp å stå på Beintøft. FAU anbefaler å ta 
kontakt med politiet og ber politiet stille opp for å skape blest om aksjonen. 
 
FAU ønsker å knytte holdningskampanjer til sikkerhet: refleks og hjelm, som en forlengelse av Beintøft. 
Hva med å kjøre en kampanje a la «Det er ikke tøft å være død!» som ble kjørt på 80-tallet – det som nå heter 
«Kunne dette ha vært deg?» Leder av «Beintøft» sjekker med Trygg Trafikk. Et tiltak kan være at lærerne 
anbefales å kjøre filmer om dette i spisepausen. Hva med å la TL-lederne være foregangsfigurer? Egne 
representanter i klassen som «Beintøffe»? Her må vi mobilisere på mange plan for å oppnå effekt. Uke 40: Da 
mobiliseres det og det lages en markering om morgenen. Stig (leder-FAU) tar kontakt med skolen og sjekker 
hva som kan gjøres i samarbeid.  

 

FAU+ 
Gruppeledere  

O 

08 - 16/17 Evaluering. Skjema til utviklingssamtalen. 
Foreldrerepresentanter ber foreldre om tilbakemelding på skjemaet på foreldremøtet onsdag 7.sept. Viktig at 
tilbakemeldingene fås på møtet og sendes til leder av FAU innen 12.sept. 
 

FAU  D 

39 - 14/15 Oppfølgingssak - Trafikksituasjonen ved skolen.  
FAU ønsker å telle antall biler om morgenen, samt ta bilder som viser utfordringer omkring trafikksituasjonen 
innen utgangen av neste uke. FAU ønsker også å jobbe for å øke antall gjesteparkeringer for foreldre og andre 
som må besøke skolen i løpet av dagen (utviklingssamtaler, logoped). Det vil også komme flere elever ved 
skolen (fra Gautesete) og flere hus bygges – noe som også har introdusert en rekke anleggskjøretøyer som 
forverrer situasjonen. 
 

Silje, Stig D/B 

57 – 15/16 Oppfølgingssak: Holdningskampanje, sikkerhet og riktig tøy.  
Se sak 07/17under Beintøft. 
 

FAU  D/B 

82 – 15/16 Oppfølgingssak: Skolegenser  
Laila Matre Bysveen tar over ansvaret med å koordinere skolegenser til elevene. Stig oversender materiell.  
 

FAU  D/B 

09 - 16/17 Eventuelt 
 
Det har også blitt tatt en felles beslutning omkring «Snop på arrangementer»: 1 ½l-flaske brus/juice + annet 
snop/chips/evt til maksverdi på omkring 25-30kr. (skolen avgjør) Beløpet er ment som en veiledning til skolen 
og foreldre for å si noe om mengde det er greit å ta med. Snop på skolen gjelder ved Sommer/vinter 
avslutninger, snødag etc. og er dermed kun noen få anledninger i skoleåret.  

FAU O 

 


