
 

  

  

 

REFERAT-  FAU 
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 14.02.2018 Tid: 18.00-19:30 Møtested: Øvre Slettheia skole – 
konferanserom 

 
Til stede:  
1.kl: Trine Engeland 
2.kl: Eirin Årikstad (FAU-leder), Bente Brokke 
3.kl: - 
4.kl: - 
 

Sak: Innhold: Kommentar: 

01- V18 Evaluere Julefesten, ansvarlige 3.klasse 
Det må lages et godt oppdatert skriv til neste fest, der 3.kl 
foreldre er informert om hvem som skal gjøre hva.  
Ellers fornøyd med oppsett:  
Program i hvert klasserom/klassevis.  
Felles gang rundt juletreet, og overrekke gave til lærerne 
som felles avslutning i gymsalen.  

 

02- V18 Evaluere Karnevalet, ansvarlige 2.klasse 
Gode tilbakemeldinger fra lærerne. 
Bra med ½ timekafe og 4 stasjoner. 
Bra lotteri, effektiv måte med denne type lodd. Masse premier. 
Vekslepenger var igjen et problem.  
For senere (Tormod har tilgang på boks med vekslepenger 
som kan lånes til arrangementene). 

 

03- V18 Temakveld, 21.mars 
Infoskriv med svarslipp sendes hjem med alle barn på 
skolen/barnehagen. 
Informeres om på hjemmesiden. 
Plakater på skolen. 
FAU organiserer, Tormod bestiller tolker. 

 

04- V18 Natteravn (fast sak) 
Følge opp på neste FAU-møte vedr de påmeldte til 26.mai 
2018.  

 

05- V18 Representanter til 17. mai komite. (fast sak) 
2. klasse foreldre stiller med 2 representanter både fast og 
vara. En av dem fortsetter som Fast representant neste år. 
Navn er videresendt til Rektor, som sørger for at de får 
innkalling når komiteen starter opp i 2018. 
Første møte skal holdes 27/2-18 ref Anita Bergstøl. Våre 
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representanter er meldt inn til henne. 

06- V18 Lavvo 
Til info, det finnes allerede en lavvo nede ved Fiskåvann. 
Nedre Slettheiatoppen. Slettheiatoppen-vel eier denne. 
Vi ønsker likevel å se på muligheten til å få en lavvo på plassen 
skolen bruker på vei ned til Fiskåvann. Skolen/Rektor har sagt 
ja til å stå som eier.  
Befaring planlagt for å finne sted så fort snøen er borte. 

 

07- V18 Innspill fra klassetrinnene (fast sak) 
1.kl: ingen innspill 
2.kl: ingen innspill 
3.kl: ingen innspill 
4.kl: ingen innspill 

 

08- V18 Gjennomgang av forrige referat 
Ok. 

 

09- V18 Eventuelt 
Det er påbegynt et Årshjul for FAU, slik at man vet i god tid 
hva som kreves. Tas opp igjen på neste møte. 

 

 
Ref. Bente Brokke 

 


