
REFERAT FAU MØTE VED BALLSTAD SKOLE 

15 NOVEMBER 2016 

 

Oppmøte:        
Klasse Til stede -ikke til stede klassekontakt 

1A Remi Andre Lise Mette 

1B Michael  Ingvild 

2 Lisa Silja 

3 Elly Mari Linn Elin 

4 Beate Elieen 

5 Håkon Lone  

6 Trine Kim 

7 Kari Mette Siv 

8 Kjell Werner Wenche 

9 Jan Ståle Ulf Jonny 

10 May Rita Cecilie 

Andre  Solveig 

 

 

Sak 14/2016  Godkjenning av innkalling og referat 

Innkallingen ble godkjent med 1 kommentar;  

Sende innkalling per. sms, samt fortsette å legge innkallingen og saksliste på facebooksiden. 

Referatet fra møtet 13/9 ble godkjent. 

 

Sak 15/2016  Orienteringer 

Kommunal FAU-møte: Det har vært møte med FAU-lederne ved flere skoler i kommunen. 

Fellesnevnerne er trafikksikkerhet og bassengforhold. Man savner et forum der FAU kan ytre sine 

meninger for kommunen. Wenche skal undersøke om det finnes/hva det heter etter 

omorganiseringen til sektor «Utdanning» (tidligere sektor «Oppvekst»). 

Brev om basseng: Sendt til gruppeledere i politiske partier; foreløpig ingen respons. 

Andre kontakter som er tatt: 

 IKT-status: Wenche og Lisa redegjorde for status angående nettforhold/maskinpark ved 

skolen. Oppgraderingen av maskinene er i gang, nettforholdene er ikke som det burde. 

Wenche kontakter IKT-utvalget.  

 Støtte fra Trygg Trafikk: Innvilget 15.000 kr til sikkerhetsmidler/trafikkdag. Arrangement for 

elevene 2. des med blant annet frokost, konkurranse og informasjon. 

 TV-aksjonen 23 okt: Vel gjennomført med flott resultat. 

 Oppgradering skolekjøkken: Lisa kunne gledelig fortelle at skolekjøkkenet mest sannsynlig 

blir renovert i løpet av 2017, av kommunen.  

 

Sak 16/2016  Juleavslutning 

13 desember skal det være juleavslutning ved Ballstad skole. Elever og lærere gjennomfører selve 

oppvisningen og aktivitetene rundt dette. FAU tar seg av kafeen. Kafegruppe består av Håkon, Solveig 

og Kari Mette. De organiserer videre når de vet antallet gjester (etter påmeldingsfrist). Det vil være 

behov for hjelp til kafevakter, baking, handling, rigging/rydding. Overskuddet av kafesalget er tenkt 

skal gå til trivselstiltak etc. ved skolen. Det ble diskutert inngangspenger eller ikke, for dette 

arrangementet. Oppfordringen fra FAU er gratis inngang, med mulighet for kjøp/salg.  

 



Sak 17/2016 Foreldreråd møte vinter 2017 

Dersom «interessante» sak(er) oppstår vil FAU arrangere foreldremøte for alle foreldrene. Foreløpig 

er det ingen endring i f.eks. «basseng-saken» eller andre store saker å orientere om.  

14. februar er i så tilfelle en aktuell dato.  

 

Sak 18/2016 Plan for fysisk aktivitet   

FAU bør og skal komme med innspill til «høringsdokumentet til kommunedelplan for fysisk aktivitet 

2017-2020», nå når den er på høring. Innspillet skal «oppfordre» at status/ plan rundt 

bassengforholdene ved Ballstad skole - skal inngå i denne planen. Slik FAU ser det, er det ingen 

konkret plan med bassenget. Det kan vi ikke godta. 

 

Eventuelt 

Wenche orienterte om at handel av 17-mai flagg ikke blir gjennomført som tidligere informert.  

17-maikomiteen handler inn (lokalt) ved behov. 

 

 

 

Neste FAU-møte: 14. februar 2017 

 

 

 

Referent 

Wenche  


