
Møte Fau møte 

Tid 06.10.21 kl 19.00 

Tilstede Anette, Lene (9c fau), Kristin (8a), Linda (9a), Marianne (10C vara), Gry (10 
c), Hege (8c), Tone (9b vara), siv (9a vara), solveig (9b), karina (8b vara), 
Kristin (10a), Bente (10b) 

Referent Bente serigstad 

 

Sak Innhold Merknad 

1 Informasjon fra skolen ved rektor Terje 
o Økonomi: ok. Grei økonomi. Har til div utstyr, 
turer med mer.  
o Ansettelser (lærere, miljøarbeidere): lite 
utskiftninger. 2 nye lærere ansatt. 1 
miljøveileder/arbeider stilling utlyst nå.Ungd 
skolene skal få midler slik at en kan styrke teamet 
ytterligere, derfor ansettes muligens 2 personer 
o Fag, MOT, Aktiviteter: MOT skole. 3 coacher, har 
startet opp så vidt. I forhold til aktiviteter satser 
en på at det blir et “normalt” år med leirskole, 
høsttur, skitur, turneringer med mer. 
o Utviklingssamtaler, elev- og 
foreldreundersøkelsen: utv samtaler like etter 
høstferien, elev- og foreldreundersøkelsen blir 
gjennomført like etter oppsatt samtale 
o BydelsFAU - https://www.minskole.no/kfu/seksj 
on/9355  Leder i FAU på hver skole blir invitert til å 
delta i FAU Madla bydel 
o KFU - https://www.minskole.no/kfu 

 

2 Presentasjon av årets FAU  
8a: Nina Aadnesen, Kristin Hjelmeland 
8b: Elisabeth høgseth, karina 
8c. Hege, Anne-Milrid 
9a: linda, siv 
9b: solveig og tone 
9c: lene  
10a: kristin og silje aagesen. Kathrine Bakka fau 
10b: bente og lene  
10c: gry, Marianne 
 
Presentasjon av årets leder/eventuelt valg 
Leder: Anette Serigstad 

 

3 Oppgaver FAU 
Årshjul: 

- Juleball 9.desember: 9.klasse har ansvar 
for selve ballet. 9.klasse delegerer vakter 
til de andre klassene (alle trinn). Nytt 
møte ang skoleball i november 

- Nytt fau møte i januar 
- Mars: planlegging av 17.mai. 8.trinn 

ansvar for å skaffe vakter 

 



- Vitnemålsutdeling: 10.trinn ansvar for alt 

 Evnt: 
Dugnad:  

8.klasse:  

- Pantedugnad tidlig på nyåret  

-Salg av kaker/kjeks høst/vinter (nordkak) 

- Salg av kort  

9.klasse:  

- Salg av tennbriketter høst/vår eller spekepølse 

(spekebua) 

- Salg av strømper våren (eks bambusa) 

- Pantedugnad etter påske 
 
Skoletur 

- Utfordring med foreldre som ikke bidrar 
på dugnad. Trinnene bør høre på 
interessen til foreldre for å ha tur. 10.trinn 
har vært i kontakt med rektor i forhold til 
om det er lov å avlyse tur og ta privat tur 
for de elevene som vil bidra. 

- se på muligheten om å heller gi leirskole til 
10.trinn 

- Lage felles skriv som går ut til alle foreldre 
på 8.trinn. Hvor mye penger må samles 
inn, alle monner drar.....bedre med lite 
salg enn ingenting 

 
Anbefaler fb gruppe til alle klassene eller spond 
 
 
Natteravn  

- Ikke alltid like lett å få med foreldre, men 
prøver videre. Noen helger er bedre enn 
ingen 

- 10.trinnet ikke ha på slutten, bytte 9. og 
10.trinn? 

- Har behov for å få litt “opplæring” i 
forhold til hva gjør en natteravn og hvor 
går en. Kan line møte de som evnt går for 
første gang? Rapportering 

 
Nytt møte: onsdag 3.november kl 19.00 
 

Neste møte: tenke over om en 
skal dele innsparte penger fra 
dugnad felles på trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente sender forespørsel til 
Line om hva hun kan bidra 
med rundt dette 
 
 
 
 
 
 
 
Anette kaller inn 

 


