
FAU møte Rensvik skole  - 02.10.2019 
 

Tilstede:  Linn Mekvik, Catrine Aanes 
1. trinn: ikke representert , 2. trinn:  Paul Hole, Rune Bjerkestrand, Ingvar Åheim, 3.trinn: 

May Britt Berg, 4. trinn Cecilie Kvisvik, Ian Wiik, Sigvor Vinsrygg Skarpengland 
5.trinn: Lene Bøe, 6. trinn: Elin Kamsvåg , 7.trinn Christina Sivertsen, Jeanette Dragset, Rolf 
Tore Thoresen 

 

Status innkjøp av lekeapparater 
 Nabovarsel 
 Skolen får faktura for lekene 
 Skolen fakturerer FAU 
 Fritak for mva 

Det er bestilt stort sekskant-dissestativ, 7 meter 
lang sklie , og «balansestubber». Skolen har 
bestilt varene på bestilling fra FAU. Skolen 
fakturerer FAU når varene skal betales. Dette for 
å få MVA-fritak.  
 
Lekestativene skal settes opp av VARDE. 
Kommunen skal gjøre grunnarbeidet. Siste nå er 
at kommunen har funnet ut at det må 
byggesøkes og nabovarsles for å sette opp 
sekskantdissen da denne står nær nabogrense 
(skal settes opp på Volleyballbanen) . Søknad var i 
dag tidlig ikke sendt enda. Det er kommuen 
v/Park som er ansvarlig søker.  

Vi er lovet prioritering på neste års budsjett av 
kommunen. Til utbedring av uteområde ved 1. 
trinn 

 Drenering nedenfor berghylla 

 Drenering liten fotballbane 

 Flytte sandkasse og båt 

 Reparere gjerde 

 Oppfordre elevrådet til innkjøp av 
ufodisse 

Linn følger opp med Kommunen v/Park og 
elevråd via Rektor.  

Ønske om at 5. trinn overtar ansvaret for 
skolens hovedfane på 17. mai 

 Hente fanen på skolen 

 Bringe den til toget og sørge for at 
noen bærer den 

 Levere den på skolen igjen 
 

VEDTATT 

Valg av styre (2 nye) 
For kontinuitet er det ønskelig med 2 
nye hvert år. Man velges inn i styret 
for 2 år. Fjorårets nesleder rykker opp 
til leder. Årets nestleder rykker opp til 
nestleder neste år. Yngve Lystad og 
Catrine Anes takket for seg etter 
henholdsvis 3 år og 2 år i styret.  

 
Valg ble gjennomført  
Rune Bjerkestrand – nestleder  
Cecilie Kvisvik  - sekretær  
Rolf Tore Thoresen – 1 år (kasserer)  
Linn Mekvik rykker opp til leder og sitter som 
leder skoleåret 2019/2020.  
 



 
Valg av SU (Samarbeidsutvalg)   2 stk 
fra styret + 1 stk fra FAU. 2 møter i 
året.  
 
 
Valg KFAU-representant (Kommunalt 
FAU) 

 

 
Rolf Tore Thoresen SU 
Linn Mekvik SU  
Bøe SU.  
 
 
Ian Wiik  

Aksjonsdag FAU ønsker å arrangere en «aksjonsdag» 
 
Aksjonsdagen bør være foreldrestyrt (styrt av 
FAU). Ønskelig med støtte fra skolen som 
tidligere har bidratt med gjennomføring og 
planlegging og informasjon.  
 
Fremmet ønske om at inntektene fra 
aksjonsdagen går til FAU/Skolen. Dette ble for 
eksempel gjort i forbindelse med etablering av 
klatrejungelen. Det er ønskelig å få inn flere 
penger til utstyr og uteområrdet.  
 

Få alle inn i facebookgruppen  
 

Informert om gruppen. Det kommer innlegg på 
facebook der tidligere FAU får beskjed om å 
slettes seg fra gruppen.   

 
Kopiering av skolebøker 
 

Ønskelig å ta opp med rektor hvorfor det 
kopieres fra arbeidsbøker.  

 Hvor mye er kostnadsbesparelsen på å 
kopiere 

 Hva med økt arbeidsbelastning på lærere 

Fortsatt bruk av mal for 17. mai arrangement. 
Forenkle planleggingen for kommende 
arrangører.  
 

Mal for arrangementet på 17. mai har gått i arv 
fra år til år. Denne er levert til skolen. Linn får 
denne utlevert av skolen og vurderer om malen 
kan forenkles og digitaliseres for å sikre god 
informasjonsflyt til kommende arrangører.  

Bok for klassekontakter 
 

https://www.pedlex.no/artikkel/fk17/foreldreko
ntakt-jeg/ 
 
Skal gå i arv fra klassekontakt til klassekontakt. 
Sjekk med fjorårets klassekontakt om de har 
boken hjemme.  
 
Mye god informasjon på www.fug.no  
 
ABC for foreldrekontakten:  
https://www.fug.no/abc-for-
foreldrekontakter.470661.no.html  

Bruke gruppen til å informere/inspirerer 
hverandre i forhold til sosiale aktiviteter 

Styret oppfordrer alle klassekontakter til å bruke 
facebookgruppen som en arena for deling av 
gode ideer, sosiale aktiviteter og annet som kan 
være interessant for flere. Har dere gjennomført 

https://www.pedlex.no/artikkel/fk17/foreldrekontakt-jeg/
https://www.pedlex.no/artikkel/fk17/foreldrekontakt-jeg/
http://www.fug.no/
https://www.fug.no/abc-for-foreldrekontakter.470661.no.html
https://www.fug.no/abc-for-foreldrekontakter.470661.no.html


inntektsbringende tiltak eller sosiale 
arrangement som var vellykket vil vi gjerne høre 
om det.  

  

Rektor informerte om fagfornyelsen 
 

Alle læreplanene i skolen har fått en fornying 
for å gjøre dem mer relevante for framtiden. 
Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra 
skolestart i 2020. 
 
Dybdelæring, læring på tvers av fag,  
Nytt fag: folkehelse og livsmestring 
 
Nye læreplaner trer i kraft fra skoleåret 2020-
2021.  

Lekser, mengde, leksefri, leksehjelp/tilsyn 
(På spørsmål fra FAU om det blir mer lekser 
med ny fagplan)  

Om det blir leksefri skole avhenger av politikere. 
Ny fagplan skal ikke gi økt mengde lekser.  
 
Rektor viser til SINTEF rapport om dagens 
lekseordning 
https://www.sintef.no/globalassets/upload/tekn
ologi_samfunn/5075/leksehjelp-ferdig-
rapport.pdf 
 

Foresatte med en spennende/interessant 
jobb? 

Rektor oppfordrer foresatte som har en jobb som 
det kan være spennende for ett eller flere trinn å 
få informasjon/foredrag om om å kontakte 
skolen.  

HOPP Rektor informerer om HOPP. Rensvik skole er 
første skole i Kristiansund kommune som er med 
på HOPP. HOPP er blitt en stor suksess. Eks: I dag 
hadde 2.trinn matematikk- og bokstavtrening på 
skoleplana. HOPP er et velkomment avbrekk i 
løpet av dagen. Fysisk og aktiv vri på 
undervisningen. HOPP er ønsket som praksis også 
etter endt prosjektperiode.  
 
Til våren: Skolen ønsker å arrangere en HOPP-
kveld for alle elever og foresatte hvor vi kan 
komme og se/prøve HOPP i praksis (ca April, mer 
info kommer)  

Inne- og uteområdet på Rensvik skole Rektor informerer om skolens Inne- og 
uteområde. Gammel skole er utfordrende og 
arbeiskrevende å følge opp. Lite prioritert for 
utbedringer og investeringer grunnet nytt 
skolebygg for Rensvik – og Bjerkelund skole.  
 
 

Eventuelt FAU på andre skoler kjøper inn utstyr til hver 
klasse på årlig basis. Eks fotball, slåballkølle, 
slåballer, hoppetau.  
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