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REFERAT - #7/2018 
 

Møtedato: 04.09.2018  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Oppstart 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere: New FAU!!!! 

Role/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik  
2. Trinn Trine Forus Jakobsen  
3. Trinn Kjartan Melberg  
4. Trinn Lene Bailey  
5. Trinn Trine Stokkedal  
6. Trinn Helga Motland Hansen  
7. Trinn Kristina Thomson  
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen Tbn  
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  
Leder 17. Mai Komitè Tbn  
Sekretær Line Therese Haugland   
Nestleder Linn K. Høie  
Leder Tim Houghton  

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F Registrering av oppmøte og evt. Forfall Leder  - FAU O 

F Godkjenning av innkalling og forrige referat Leder  - FAU O 

F 
1 – 
18/19 

HMS øyeblikk 
 
Ny FAU – introduksjon av nye medlemmer 
Linn Høie, FAU nestleder og leder for DS gå av ved årsskifte og dermed begynne det 
arbeid med å finne kandidat som overta rollen 

Leder - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor: 
 
Skolegårdsprosjektet starter allerede i uke 37, først med hinderløype i skogen, så  

med lekeapparater i skolegård etterpå. Oppstillingsplass for elever på 1. og 2. trinn 

må endres i utbyggingsperioden. Planlagt ferdigstilt til Jul. 

 
Fader ordning er i gang, dette tiltak bidrar til gode skole start for 1 trinnene. 
 
Forslag til å utsette dato for Snødag var sent til FAU leder før sommer ferie – ønske 
en bekreftelse på det etter at Snøgruppen er på plass. 
 
Skolen har startet på prosjektet «Skolemiljø og krenkelser» for personalet. Det er 
første trinn i et nytt tiltak for å «Fremme et trygt og inkluderende miljø, forebygge 
krenkelser / sosiale ubalanser og stoppe krenkelser / gjenopprette sosiale 
ubalanser». Prosjektet er omfattende.  

Rektor O 
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Zero er fortsatt en del av vårt forebyggende arbeid mot mobbing, men vil etter 
evaluering sannsynligvis blir erstattet av resultat fra prosjektet «Læringsmiljø og 
krenkelser». 

Foreldreundersøkelsen skal tas på alle trinn i perioden oktober til desember. Det 
samme gjelder elevundersøkelse. 
 

F 

Konstruktiv tilbakemeldinger fra FAU til rektor (+ pulsen). 
 
Aktivitets dag vellykket. 7 trinn fikk oppgave å leder aktiviteter 
Dette er tredje år på rad og begynne å blir tradisjon. Det er sponsret av Beintøft 
premier og dermed skolen satse på det i år også. 
 
Informasjonshefte er lagt ut på hjemmeside. Tilbakemelding om forbedring tas i mot 
 

FAU O 

2 - 
18/19 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
 
5. Trinn leder Trine har tatt redaktør ansvar to årshjul og vedlikehold det informasjon 
Aktiviteter i kommende periode Sep/Okt:  

- Beintøft 
- Refleksdag 
- FN samling 
- Trivselsundersøkelse 
- Utviklingssamtale 
- Elev kveld 5-7 trinn 

  

Årshjul red. 
 

O 

F 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Ha hatt et møte og fordelt aktiviteter. Streve med å finne nominert leder til gruppen. 
Tim ta lede rolle på kommende SMU møte 
 
Beintøft er i gang 4 – 28 Sept. Refleks dag er torsdag 18. oktober 
 
Snøgruppen  
Planlagt dato for snødagen forskyves (ca. 3 uker) til uke 12 torsdag 21.03.2019  
 
17-mai komiteen  
Gruppen ikke sammensatt ennå 
 

Gruppeledere  O 

3 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Vi slite litt med å få på plass alle klassekontakter og sammensatt arbeidsgruppe. Det 
skyldes at vi ikke gjennomført konsekvent den andre planlagt Foreldremøte i våren 
på tvers av alle klassene. Det ble vurdert som valgfri men er egentlig påbudt. Et 
forbedringspunkt er å presisere viktighet og behov for vårens møte i forhold til valg 
og oppfølging for klassekontaktene/arbeidsgrupper.  
 

Tim  
 
 
 

O 

4 – 
18/19 

Nytt: 
For neste møte er KFU invitert for en 45 mins kurs/erfaringsutveksling for nyten av 
FAU/klassekontakt roller. Alle klassekontakter vil blir invitert 
 
Nina Bøhnsdalen, Sekretariatsleder 
Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger - KFU 
 

Tim O 

9 – 
17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #3 – Revidere Håndbok og andre dokumentasjon 
 

Tim, Line, 
Linn,  

O 
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Prosess for registrere FAU på Brønnøysund reg er i gang, ble litt forsinket på grunn av 
signatur runde. På minnelse sendt ut og vi regne med den blir snart godkjent. 
 
Alle FAU’s nye styrende dokumenter er på skolens hjemmeside 
 

X-
18/19 

Eventuelt 
Det ble kommentert at nummering av saker på referat (se venstre kolonne) er 
ulogiske. Vi erstatte det med følgende F betyr fastpunkt, og spesifikke sake vil få en 
rekkefølge nummer med årstall etter f.eks. x-18/19  
 

FAU O 

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

 

 

Møter oversikt: 

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 

04. sep. #7 Fullført 5. sep.* #5 Planlagt 

02. okt. #8     

06. nov. #9  14. nov.* #6  

04. des. #10  12. des. #7  

 

 

 


