
 

FAU   Referat fra møte  

Mandag 11.11.19 kl 18.00 – ca 19.30 
Personalrommet på Brattbakken 

 
Til stede: 19 foreldrerepresentanter, alle trinn er representert. Irene Thonhaugen Arntsen leder 
møtet. 
 
Sak 06 – 2019/2020  Gjennomgang av referat fra forrige møte  
    Referat fra FAU-møte 07.10.2019.  
     
Sak 07 – 2019/2020  Nye foreldre på trinnet 

Oppfølging av sak fra forrige møte - hvordan møte foreldre til barn 
som kommer nye til klassen/trinnet.  
 
Forslag til «velkomstrutine» vedtas. Rektor sørger for å informere 
og distribuere denne til lærerne.  

  
Sak 08 – 2019/2020  Vennegrupper  
    Oppfølging av sak fra tidligere. Forslag til informasjonsskriv om 
    vennegrupper/elevkvelder er utarbeidet og sendt ut sammen 
    med innkalling. 
 

Innspill: 
- Skal arrangementene for 6. og 7. trinn være gruppevis eller 

trinnvis? Dette vurderes konkret på hvert trinn, avtales i 
begynnelsen av året mellom foreldrekontaktene og lærerne. 

- Det er gratis å låne skolelokalene – bruk gjerne disse.  
 

Forslag til infoskriv om vennegrupper vedtas. Rektor sørger for å 
sende ut som ranselpost til alle elever, informere lærere og legge 
ut på nettside.  
 

Sak 09 – 2019/2020  Nytt bydelshus på Hånes – påtrykk fra FAU 
    Oppfølging av sak fra forrige møte. Økonomien i kommunen  
    til å bygge nytt bydelshus på Hånes er ikke sikret. Vi vil sende 
    brev til politikere, jf. forrige møte. Formannskapet skal ta opp 
    dette på budsjettmøte 4. desember.  
     

Robert Andersen skal sende brev, han har sjekket hva kommunen 
har vurdert og bestemt, det er vanskelig å finne ut. Irene snakker 
med rektor og prøver å finne ut hva hun vet. Irene ber om innsyn 
hos kommunen i offentlig postjournal, og sender dokumentene 
videre til Robert som skriver brev. Irene snakker med Espen 
Larsson (Arbeiderpartiet, bor på Hånes) for å be om tips til hvordan 
vi kan gå frem, vinkle det, få info om prosjektet, og hvem vi kan 
kontakte (gjerne noen i formannskapet). Irene tar kontakt med 



leder FAU Vigvoll skole for å spørre om de vil være med og presse 
på.  

 
    Innspill til argumenter for bydelshus: 

- Integrering: mange flerkulturelle på Hånes har lyst til å samle 
seg, men det er ingen steder de kan samle seg 

- Behov for samlingssted for ungdom, en del uro, ildspåsettelser 
mv.  

- Vi har ingen samlingssted for alle foreldre på skolen e.l. 
bortsett fra kristne lokaler, dette er ikke egnet for alle.  

 
Sak 10 – 2019/2020  Eventuelt  

- Svingdørene på Brattbakken: en representant har fått 
tilbakemelding på ulykker i svingdørene. Klemt hånd + dør i 
fjeset. FAU ber rektor om en tilbakemelding på hvordan dette 
er vurdert fra skolens side.  

- Vigvoll skole: denne er bygget for mange færre elever enn det 
det blir når de store kullene kommer ned dit om noen år. Nå 
har den brent delvis ned og må bygges opp igjen, det er en 
god anledning til å tenke mer langsiktig ift. utbygging. Irene tar 
kontakt med FAU-leder der nede, så de kan trykke på.  

- «Åpen skole»: Det er «åpen skole» både hver tirsdag og på en 
gang på våren. Dette er to forskjellige ting, og mange foreldre 
skjønner ikke hva det er og hva forskjellen er. Det er uheldig at 
det er det samme navnet. Kan rektor vurdere å ha et annet 
navn på den «åpen skole» med aktivitetsposter som er på 
våren? FAU ønsker tilbakemelding på neste møte. 

- Ungdomsmiljøet på Hånes: Miljøet er mer urolig enn tidligere. 
Har vi noen rolle i det? Det har vært «Trygt Hånes» før, med 
natteravner osv. Irene snakker med Linda (leder FAU i fjor) om 
hvordan natteravn fungerte i fjor, og vi vil vurdere om vi skal 
fortsette med det til våren.  
Det skal være folkemøte om ungdomsmiljøet i byen i regi av 
politiet 20. november på Q42. Sigrid og Irene går på møtet.  

- Trivselsundersøkelse/elevundersøkelse blant elevene. FAU 
ønsker presentasjon når denne er klar. Irene spør rektor.  

- Skolemiljø-saker: FAU ønsker å være oppdatert på hvordan 
skolemiljøet er på skolen. FAU ønsker jevnlig informasjon fra 
rektor om hvor mange skolemiljø-saker skolen har, og hvordan 
disse blir fulgt opp. Vi ber om at rektor informerer om dette på 
neste møte.  
Vi opplever dette regelverket som vanskelig, og vil gjerne ha 
mer informasjon om det. Sigrid spør om Silje Lauvrak (jurist på 
oppvekst i kommunen og mamma på skolen) vil komme og 
informere om skolemiljø-regelverket på neste FAU-møte. 

- Rektors tilstedeværelse på FAU-møter: FAU ønsker at rektor 
ikke er tilstede på hele FAU-møtene hver gang. Vi foreslår at vi 
enten har «rektors hjørne» første halvtimen av hvert møte eller 
at hun er tilstede på annethvert møte. Irene avklarer dette med 
rektor. Vi vil gjerne ha en liten tilstandsrapport av og til fra 
rektor, med informasjon om skolen: hva som er bra, hva som 
er utfordringer, aktuelt mv.  

 
 
For FAU 
11.11.2019  
Sigrid M. Øverland (sekretær)      


