
Fau-møte 2.september 

 

Årets fau-medlemmer: 

 

1.trinn: Kjetil Lio (ikke tilstede) og Heidi Martby (ikke tilstede) 

2.trinn: Andrea Bjørkavoll-Bergseth, IzoldaFaigenblat-Kjerland, Morten Nordal (ikke tilstede) 

3.trinn: Tore Lid, Silje Lunde Randeberg 

4.trinn: Eli Erås Lorentzen, Lene Malmin, Alice Hageland (meldt forfall) 

5.trinn: Julia V. Svanes, Katrine Bryne Johnsen 

6.trinn: Johann Heggland (ikke tilstede), Anett Andersen 

7.trinn: Brit Tønnesen (meldt forfall), Kenneth Thidesen, Jorunn Soma Høyland. 

 

Også tilstede var rektor Lisa Bøvik. 

 

Saker: 
 

1. Info fra rektor: Årets satsingsområder er *Tidlig innsats og inkluderende skulemiljø; Alle 

elever skal bli sett og hørt, det skal være god samhandling rundt elevane, og elevene skal øke sin 

lesekompetanse.  

       *Digital kompetanse 

 

Det blir dette året satsa på temaet «gleding», som er et tema Siri Abrahamsen foreleser og kurser 

i. Det blir derfor en «Gledingskveld» for foreldre på kveldstid den 29.10. Sett av datoen allerede! 

 

Dette året er det 4 lærere (inkludert rektor og ass.rektor) som tar studier i tillegg til 

undervisninga. 

 

 2. Årshjul. Gjennomgang av årshjul. Kommentarer: 

 - Bør Ope Hus-datoene være fast lagt inn i årshjulet? Konklusjon; Ope Husgruppa bestemmer 

disse datoene internt fra år til år. 

- Møtet for oktober faller på mandag i haustferien. Dette møtet blir derfor flytta til ei veke 

tidligere: mandag 30.september. 

 

 3. Info fra kasserer: 

17.mai gikk kraftig i underskudd dette året. Var vanskelig å vite hvor mye som trengtes å handles 

inn. Det må settes retningslinjer for mengde mat og gevinster som skal kjøpes inn.. -det sies at det 

på et tidligere tidspunkt (flere år siden) ble laget en perm med nettopp denne infoen i. Hvor er 

denne? Hvordan kan vi forvalte slik info enklest mulig uten at en perm med papirer forsvinner i 

«løse luften». Minnepenn? Egen 17.maikomite-hylle på kontoret på skulen? Nettsky? 

 

 4. Refleksaksjon: 

Kenneth har allerede snakket med politiet, de kommer på skolen den 18.10. Selve 

refleksaksjonen starter mandag 21.11 og varer de påfølgende 3 ukene. Anett purrer på Trygg 

Trafikk om å få svar på søknaden om støtte til premier. Vi fikk kr. 1500 ,- i fjor. 

 Dette året må vi være tydeligere på at refleksaksjonen gir premie til beste klasse, samt 

minne SFO på at de må minne barna på å ta på seg refleksen når de går opp til klasserommet etter 



morgenSFO i telleukene (slik at refleksbruken blir registrert). 

 

 5. Gruppene: 

Avisgruppa: alt ok. 

Dugnadsgruppa: alt ok. 

Ope Hus: Tar et møte for å komme i gang. 

Teater: Forslag om å se «Grusomme Mons». Den går fra 11.10-31.12. Det blir gjort likt som i fjor 

mtp bilettbestilling; hver enkelt familie bestiller biletter selv på nettet. 

Vi undersøker aktuelle datoer og velger den tidligste mulige. 

 

 6. Årsmøte: 

Begynne å tenke tema allerede nå. Det kom innspill om å dele opp foreldremøtet på våren også, 

så hver klasse får hver sin kveld (da slipper flerbarnsforeldre å dele seg). Bakdelen er at da 

risikere vi i FAU å miste en del deltakere på årsmøtet (dette er blitt tatt samtidig som felles 

foreldremøte og temakveld for å få flest mulig deltakere). 

Hver klasse kan nevne det for lærerne og diskutere det seg i mellom. 

 

 

Ref: Eli E. Lorentzen 

 


