
REFERAT FRA FAU-MØTE   
  
Dato: Torsdag 6. desember 
Sted: Rosseland skole 
Tid: kl 20- 21: 30 
Tilstede: Oddgeir Teigen, Lise Kindervåg, Øyvind Opstad, Siv Høyland, Janne Bore, Idar Ree, Guro 
Halvorseh Time, Marte Hagerup Røken og Kristin Vikan Erland. 
 
Sak 15- 18/19 Refleksaksjon:  
FAU vil ila kommende uke arrangere Refleksaksjon i samarbeid med Trygg Trafikk.  
Representanter fra FAU tar med seg en person hver, og deler ut reflekser på hver sitt området fra kl 
07:30 denne dagen. 
Vegvesenet kommer til å ha fokus på sykkel og lys. 
Hver klasse vil ha en gjennomgang i etterkant av aksjonen. Hva var bra? Hva manglet? Hvordan kan vi 
bli bedre? 
 
Sak 16- 18/19 Hjertesone: 
Idar har forhørt seg med en skole i Sandnes som har innført Hjertesone skole.  
Tilbakemeldingene er at det fungere bra, men at det etter 1,5 år fortsatt krever bevisstgjøring og 
repetering.  
FAU diskuterte om dette kunne være noen å innføre på Rosseland. Det vil i så fall bli FAU sitt prosjekt 
i lag med Trygg Trafikk og kommunen, men det vil kreve god hjelp fra skolen og foreldre til å klare 
organisere dette. 
Når er vi klar? Ved oppstart av neste skoleår?  Idar tar en prat med kommunen, med tanke på hvor 
”drop zone”  bør være med mer. 
 
Sak 17- 18/19 Fotografering: 
Tross litt utfordringer med tanke på levering av skolekataloger dette året, har skolen bestemt at vi gir 
dem en ny sjans til å forbedre dette til neste år.  
Avtalen er at fra neste år vil alle kataloger bli sendt direkte til skolen, da vil skolen levere den videre 
til heimen. Skolekatalogen vil være gratis. 
Det blir lagt ut en artikkel på hjemmesiden til skolen når fotograferinga er ferdig. De familiene som 
ikke får mail fra fotograf Norden innen 2 uker etter at fotograferinga er ferdig, må ta kontakt direkte 
med fotograf Norden. 
 
Sak 18- 18/19 Skolegudstjeneste: 
FAU skal følge utdanningsdirektoratet ha temaet skolegudstjeneste som et punkt på FAU møtet. 
Tidligere gjennomførte Rosseland skole 2 skolegudstjenester ila et skoleår, i forbindelse med påske 
og jul. Nå er det kun en julegudstjeneste, fordelt på to ulike klokkeslett. Julegudstjenesten blir 
tirsdag 18. desember. 
Hvert trinn får tildelt ulike oppgaver som de skal gjøre under/i forkant av gudstjenesten. Dette er et 
flott arrangement hvor det legges stor vekt på tradisjoner som vi har i forbindelse med julen, samt de 
kristne verdiene. 
Om barnet ikke skal bli med på dette, må det krysses av for det i Visma.  
De som ikke velger å delta på dette, blir igjen på skolen hvor lærere lager et eget opplegg som 
fungere på tvers av alder. De blir ofte noe formingsaktiviteter etc. 
 
Sak 19- 18/19 Opprettelse av FAU som en organisasjon i Brønnøysund: 
Det blei en gjennomgang av vedtektene, stiftelse dokumentet er nå klart. 
 
 



Sak 20- 18/19 Eventuelt:  
Oddgeir Teigen flytter i februar 2019,  derfor vil vara, Marte Ødegaard Sørmarken, overta som FAU 
representant for 1. trinn.  
 
Valg av ny nestleder på neste møte. 
 
FAU leder, Øyvind Opstad, skal delta på et kommunalt FAU møte, og på agendaen står leksefri? som 
et sentralt tema.  
Her var det nok litt delte meninger, dette var noe av det som kom opp: 

 Travel og annen hjemmesituasjon enn før. 

 Hvor viktig det er å få inn gode arbeidsvaner i tidlig alder, og hvordan det gir et god 
utgangspunkt for fremtidig læring.  

 Via lekser opprettholdes en god dialog mellom skolen og heimen. 

 Lekser bør tilrettelegges den enkelte elev, kan/bør reguleres på mengde og tid. 

 På nåværende tidspunkt er leksehjelp forbeholdt tospråklige elever på Rosseland skule. 
 
Evaluering av Hei Verden. Fått gode tilbakemeldinger på arrangementet.   
Spørsmål som kom opp i denne forbindelsen:  
Var det mye mat til overs? Bør vi justere ned etterspørsel etter mat til neste gang? 
Mye folk på et sted! Burde det blitt delt opp i to grupper, evt kuttet ned til 1,5 time? 
 
 
Neste møte 7. februar 2019 
 
Siv Høyland 
Sekretær 
 


