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MØTEREFERAT - #10/2018 
 

Møtedato: 04.12.2018  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Status møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik - 
2. Trinn Trine Forus Jakobsen Ja 
3. Trinn Kjartan Melberg Meldt frafall 
4. Trinn Lene Bailey - 
5. Trinn Trine Stokkedal - 
6. Trinn Helga Motland Hansen Meldt frafall 
7. Trinn Kristina Thomson Ja 
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland Meldt frafall 
Leder Snøgruppen Sigrunn Lund Ja 
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  
Leder 17. Mai Komité Helena Da Silva-Tønnessen - 
Sekretær Line Therese Haugland  Meldt frafall 
Nestleder Linn K. Høye Ja 
Leder Tim Houghton Ja 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F 

Intro: 
Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
Godkjenning av innkalling og forrige referat 
HMS øyeblikk 

Leder  - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor 
Rektor presenterte Hallegerbakkens arbeid for å styrke 
hjem – skolesamarbeid. Dette hadde blitt presentert på 
KFU’s sin idedugnads kveld 27.11.  Hallagerbakken skole 
fikk i år Oslo KFU’s FAU pris for et godt og systematisk 
hjem-skolesamarbeid.  
 
Se under saksnr. 02-18/19 

Rektor 
FAU 

O 

F 

Konstruktiv tilbakemeldinger fra FAU til rektor  
Rektor rapportere at det er for tiden er godt og rolig 
miljø i skolen med få hendelser. Klassekontaktene til 
stedet bekreftet at de også opplever det slik. 

FAU O 

F 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
Nov/Des  
Forskjellige klasse organisere forskjellige ting å markere 
jultid med f.eks. julefrokost. 

Årshjul red. Trine 
 

O 

F 
Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 

Gruppeledere  O 
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Miljøgruppen 
Linda gikk en ekstra runde i skolegården, tirsdag 27.11, 
ikke noe å bemerke på sikkerheten ifht bygging. Eneste 
å bemerke var «kunstlekeplassen» oppe, ved den store 
trappen. Her var det glatt is i de dypeste rutene. 
 
Snøgruppen  
Priser fra ulike buss-selskap er hentet inn. Det vurderes 
flere opsjoner. Boreal har spurt om det er aktuelt å dele 
Snødagen opp i to dager i stedet for en. De sier at det er 
vanskelig å hente inn mer enn 10-12 busser. 
De klarer nok å stille med de resterende 5-7 bussene, 
men da til en høyere kostnad da disse blir hentet inn fra 
andre steder. 
Det ble bestemt at vi vil beholde Snøadagen slik den 
alltid har vært.  
 
Melding fra FAU kasserer: 
Informasjon sendt ut til alle klassekontakter/trinnsleder 
03.12 om innbetaling for snødagen. Fristen er 15.12. 
 
17-mai komiteen  
For å ha mulighet til å benytte Vipps betaling på skolens 
aktiviteter er det nødvendig at FAU er reg. som en 
frivillig org og få tildelt et org nr. Tidligere i året har vi 
gått gjennom prosess å registrere FAU på Brønnøysund, 
men ha nylig fått avslag se brev under.   

    

    

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Idedugnad møte 27.11: Presentasjon fra Hallagerbakken 
Skole 
Aksjon: 
Her var det flere ting vi kan lære av og allerede har vi 
identifisert noe tiltak vi kan begynne å jobbe med fra 
januar møte og framover. Vi vil begynne allerede fra jan 
møte! 

Tim O 

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Organisasjons endringer FAU Leder/nestleder etc. 
Det ble bestemt at FAU leder Tim og FAU Nestleder Linn 
fortsette i sine respektive roller ut skoleåret istedenfor å 
skifte i des måned. Vi gjøre om rutiner slik at det er mer 
i takt med årlig fornying av FAU gruppe.  
 
Aksjon: 

Tim, Linn O 
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Tim oppdaterer foreldre håndbok og vi ta en 
gjennomgang sammen med rektor i henhold til rutiner 
for Driftsstyret da FAU nestleder har også verv 
Driftsstyret leder. 

9 – 17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #3 – Styringssystem 
forbedringer Revidere Håndbok og andre 
dokumentasjon – i regi FAU 
 
Har lagt utkast til revidert arbeidsflyt på FAU 
konstituering. Dette må godkjennes.  
 
Møte-oversikt for 2019 er vedlagt.  
Et alternativ til 10 møter er 9 møter, der november-
møtet holdes litt seinere og møtet i desember utgår. 
Aksjon: FAU godkjenne møteplan i 2019 på neste møte i 
januar 2019 

Tim, O 

X-17/18 

Eventuelt 
Tok opp en tilsendt sak angående misbruk av 
Muskatnøtter som kan brukes som rusmiddel. Noe å 
formiddle videre til SMU om. 

FAU O 

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter oversikt 2018: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Driftsstyret møter (onsdag) – kl 15:00-16:30 

(*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg kl 16:30) 

Dato: Møte # Status: Dato: Møte # Status: 

16. jan. #1 Fullført 16. jan. #1 Fullført 

20. feb. #2 Fullført    

13. mar. #3 Fullført 7. mars.* #2 Fullført 

10. apr. #4 Fullført    

8. mai. #5 Fullført 2. mai.* #3 Fullført 

12. jun. #6 Fullført 13. jun. #4 Avlyst 

Sommeferie 

4. sep. #7 Fullført 5. sep.* #5 Fullført 

2. okt. #8 Fullført    

6. nov. #9 Fullført 14. nov.* #6 Fullført 

4. des. #10 Fullført   Ingen møte 

 

Møter oversikt 2019: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Driftsstyret møter (onsdag) – kl 16:00-17:30 

(*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg kl 17:30) 

Dato: Møte # Status: Dato: Møte # Status: 

8. jan. #1 Planlagt xx. jan. #1 Planlagt 

5. feb. #2     

5. mar. #3  xx. mars.* #2  

2. apr. #4     

7. mai. #5  xx. mai.* #3  

4. jun. #6  xx. jun. #4  

Sommeferie 

3. sep. #7  xx. sep.* #5  

1. okt. #8     

5. nov. #9¤  xx. nov.* #6  

3. des. #10  xx. des. #7  

¤ Vurdere å ta litt seinere i måned og dermed droppe des møte? 

 


