
 

  

  

 

REFERAT-  FAU 
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 

Møtedato: Onsdag 18.04.2018 Tid: 18.00-19:30 Møtested: Øvre Slettheia skole – 
konferanserom 

 
Til stede:  
1.kl: Martha Carina Hirth Finne 
2.kl: Eirin Årikstad (FAU-leder) 
3.kl: Dinë Lajqi 
4.kl: Abdilfatah Mohammed Hirsi 

 

Sak: Innhold: Kommentar: 

10- V18 Evaluere Temakveld 21.mars, FAU ansvarlig 

Ingrid Lund: «I samarbeid mot mobbing i barnehage og skole».  

Godt oppmøte. Anslått til ca. 70 stk. To tolker bestilt inn (tigrinja og 

arabisk) -disse ble brukt. Veldig positive tilbakemeldinger. 

Informativt, mye kunnskap, gjenkjennelig, hverdagsrelatert. Dette 

ønsker vi mer av! 

Tips til andre tema: Sosiale media, barn og nettvett, …  

Kom gjerne med tips 

til tema du kunne 

tenke deg å høre om 

på en temakveld på 

skolen. 

11- V18 Natteravn 

Lørdag 26.mai: Oppmøte Ernst Hotel. 

Disse har sagt ja: 

1. Martha Carina Fenne (William) 

2. Tirhas (Esrom) 

Bente Stoveland (Isak) 

3. Bjørn Einar Berthelsen (Kristine) 

4. … 

Helst ha to pr klasse. 

Sende ut skriv til de 

som har sagt ja. 

Melde de inn til 

Rektor. Forfatte brev 

til de tre trinnene 

som mangler folk. 

12- V18 Årshjul 

Det vi har til nå ble presentert. Positive tilbakemeldinger. Dette blir 

et bra arbeidsverktøy! 

 

13- V18 Foreldremøte våren 

Vi ønsker å være godt rustet for høsten.  

Huskeliste: 

-1.trinn:  17mai rep for 2 år. Første året vara, andre året fast 

representant. Sommerfesten. (Natteravner) 

-2. trinn: 2 nye fau-representanter. (Natteravner) 

-3. trinn:  1 ny fau-representant? (Natteravner) 

-4. trinn:  -Avslutning for fjerde trinn; Hva med en samling i 

klasserommet? Med en rose til hver og gode ord…  

-Avslutningstur?  

-Treff med Slettheia skole sin fjerde klasse. 

-(Natteravner) 

 

Natteravner: har ikke 

fått datoer for høsten 

enda. 

 

De respektive fau-

representantene tar 

dette med til sine 

foreldremøter. 

14- V18 Sommerfesten   
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1.klasse ansvar. 

Det blir nytt fau-møte rett før sommerfesten. 

Dette snakker vi mer om på neste FAU-møte. 

15- V18 17.maikomite Vågsbygd   

 Zolfali Amiri -Fast rep. 

 Åsne-Louise Halvorsen -Vara rep. 

 

16- V18 Lavvo 

Intet nytt. 

 

17- V18 Innspill fra klassetrinnene (fast sak) 

1.kl: ingen innspill 

2.kl: ingen innspill 

3.kl: ingen innspill 

4.kl: Vil prøve å arrangere møtepunkt for øvre og nedre nå i vår.   

FAU-rep for 4. trinn 

øvre tar kontakt med 

FAU-rep for 4.tinn 

på nedre og tar det 

opp som sak på 

foreldremøte. 

18-V18 Gjennomgang forrige referat. 

Intet å bemerke. 

 

19- V18 Eventuelt 

Skolens hjemmeside –vanskelig å finne informasjon… når er det 

oppstart av SFO og skole etter ferier? Spesielt nå etter påske.  

Husk å oppdatere kalenderen på skolens hjemmeside! 

 

 
Ref. Eirin Årikstad 

 


