
 

  
 

REFERAT-  FAU 
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 

Møtedato: Tirsdag 26.09.2018 Tid: 18.00-19:00 Møtested: Øvre Slettheia skole – 
konferanserom 

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

Sak: Innhold: Kommentar: 

09- H18 Evaluere Temakveld 25.09.18 
Ca 35 fremmøtte totalt, det er ikke så mange som håpet, men 
likevel ny rekord.  
Tilbakemeldinger fra fremmøtte er at det var veldig bra og 
nyttig. 
FAU ønsker at dette skal innføres som en fast Temakveld 
hvert 4. år, slik at alle får delta på dette. 
Tilbakemelding fra foredragsholder etter å ha vært i klassene 
er at det var overraskende mange som hadde Snap, helt ned i 
2.klasse, ellers som forventet. 
Temakvelden gikk ellers som planlagt. 
For fremtiden ønskes Temakvelder generelt i febr/mars 
(mellom vinter og påskeferie) med foreldremøte etterpå. 

 

10-H18 Saker til skolestyret 
Innspill om å få Barnevakten som Temakveld hvert 4. år. 
Avklare FAU-årshjul med Rektor 
Informere om fremgang Gapahuk 
Funn av sprøytespisser i Gransanger/Rødvingeveien, hvor 
meldes dette. 

 
 
 
 
Velforeningen varslet 
helse og sosial sektoren 
27/9 

11- H18 Gapahuk 
Ønsket lokasjon eies av Elkem.  
Har fått signert avtale på at lokasjon er godkjent for Øvre 
Slettheia Oppvekstsenter sin Gapahuk. 
Neste steg er å sette i gang en foreldredrevet dugnad for å få 
opp en Gapahuk til barna. 
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12-H18 Kulturkvelden 
Ingen av 4.kl foreldrerep. tilstede, så FAU antar at de har 
denne under kontroll. Om ikke bes de ta kontakt med FAU-
leder. 

Innspill fra Rektor om 
FAU kan organisere 
Lotteri 

13-H18 Gjennomgang sist referat 
Ok, ref neste 2 punkter 
 

 

 Natteravn (fast sak) 
Foreløpig påmeldte til 02.03.19 er: 
Robert Langkjær Olsen (pappa Oliver 2.kl) 
Martha Carina Hirth Finne (mamma William 2.kl) 

 

 Representanter til 17. mai komite. (fast sak) 
Bente Brokke (mamma Celine 3.kl) er hovedrep for 2019. 
Zafer Demirbas (mamma Eren 2.kl) er vara 2019, hovedrep. 
2020. 
Navn videresendes til Rektor, som skal sørge for at disse får 
innkalling når komiteen starter opp i 2019. 

 

14- H18 Innspill fra klassetrinnene (fast sak) 
1.kl: ingen innspill 
2.kl: har planlagt 4 arr. for skoleåret, også mammakveld 
3.kl: ingen innspill 
4.kl: ingen innspill 

 

15- H18 Eventuelt 
Nye foreldrerep. er valgt i 4.kl. Eirin kontakter Karianne for å 
få disse navnene. 

 
Lene Brastad Larsen 
Mob: 94897949 
Lejla Mujanovic 
Mob: 94472936. 

 

 
Ref. Bente Brokke 

 


