
REFERAT – FAU  
ØVRE SLETTHEIA OPPVEKSTSENTER  

Møtedato: Onsdag 
16.09.2020  

Tid: 18:00-19:30 Møtested: Øvre Slettheia Skole 
– Konferanserom  

 

 

Tilstede:  

1. kl.: Valeska Godoy  
2. kl.: Rahul David, Akram Khamis, Amalie Bergland 
3. kl.:  
4. kl.: Trine Engeland (FAU-leder), Linn Finkelsen   

 

 

Sak:  Innhold: Kommentar: 
17 – H20  Godkjenning sist referat: 

Referat godkjent 
 

18 – H20 Valg av nestleder og kasserer/referent  
Amalie  

 

19 – H20  Gjennomgang årshjul: 
KOMFUG i slutten av september (dato kommer) 
Kulturfesten utgår pga. Covid-19. 4.trinn/lærere prøver 
finne alternativ markering. Bilder, videoinnslag, 
oppskrifter o.l. deles digitalt?  
FAU-møte + skolestyret (dato kommer) 
Julefesten  alternativ for å minske tette grupper, mulig 
utendørs?  
Januar – Tapasmøte (skolestyret og FAU)  
Februar – Natteravnrunde  
Mars – Temakveld (FAU, Rektor) foreldrestyrt 
foreldremøte. (It takes a village to raise a child, RVTS)? 
Mai – bli-kjent-dag nye 1.kl.  
 

Trine legger ut 
oppdatert versjon 
for 20/21 på 
facebook-gruppen 
i løpet av helgen.  

20 – H20  Innspill fra klassetrinnene (fast sak) info om 
foreldremøter, planer for klassen  
1.kl. bursdager – Alle inviteres ev. jente/gutte-bursdag, 
hvis ikke leveres invitasjon utenom skoletid. Max.50kr. i 
gave.  
2.kl. Bursdager – Foreldre skal si ifra om barnet kommer 
eller ikke. og være obs på klokkeslett.  
Går bort fra fastsatte vennegrupper. Satser på sosiale 
aktiviteter med hele klassen ev.grupper. feks. Bruke 
skolens uteområder.  

 



Mange barn går alene til skolen, og det ser til at flere 
foreldre overlater ansvar til andre foreldre som følger 
egne barn. Ev. lage avtale på forhånd om flere tar følge. Tas 
opp på foreldremøte på alle trinn samt. skriftlig beskjed. 
(ukeplanen?) 
3.kl. God start etter ferien. Miljøet blant guttene er 
roligere utenom skolen, og jentene virker fornøyde. God 
arbeidsro i timene.  
4.kl. Begynt med heldigital ukeplan på Classroom, viktig 
for foreldre å laste ned app. Også begynt med omvendt 
matematikkundervisning.  
 
Rekruttering av natteravner. Meldes til FAU-leder (11. 
desember og 22. mai) info på FB. 
 

21 – H20  Natteravner 
Rahul - frivillig til natteravn 11.desember 2020  
Lapper ang. rekrutering av natteravner skal være klare til 
23.september.  
 
  

 

22 – H20  Bråk på skolebussen. Samarbeid med Slettheia og 
Karuss?  
Fortsatt eldre ungdommer som lager bråk, leker 
«gangster», sniker uten å betale osv.  
Plan for å bli kjent med nedre Slettheia skole er vedtatt, og 
starte i 2.kl.  
 

 

23 – H20  Tiktok/sosiale medier  
Snakk med klassene ang. mobilbruk, sosiale medier, tiktok. 
Foreldre må være der barna er og følge med på det barna 
gjør.  
 

 

24 – H20  Lys på barnehagetomta til vinteren  
Rektor maser på kommunen for å få i gang lys på 
barnehagetomten til vinteren  

 

25 – H20 Eventuelt  
Mange barn oppholder seg på skoleområder på kveldstid. 
Det har vært gjort hærverk på skolens eiendom. I tillegg er 
det observert uheldige tilfeller av berusede voksne i 
området, både før skoletid og på kveldstid. Klassekontakt 
informerer på foreldremøtet og ber foreldrevære obs.  
 
 

 

 

Ref. Amalie Bergland  


