
Referat FAU mlte 16.01-2020 

 

1 - Facebook som bærende kommunikasjonsplattform? Referatet legge på skolens google disk 

pluss på skoens hjemmesider pluss sendes ut på mail til FAU medlemmer. I referat skrives 

tidspunkt for neste FAU møte 

 

2 - Hva bør “livsynsnøytralt opplegg” bestå av? I år var det se film og tegne. FAU ønsker 

program for  livsynsnøytralt opplegg i forkant av valget. Ønsker også påmelding litt tidligere 

enn i år.  Forslag til navn: Lysfest 

 

3 - Felles straff og skolens holdning? Skolen melder at de er 100% imot felles straff. Geir 

informerte om bakgrunnen for stengning av Jungelen og om prossessen som foregår rundt det. 

Restarte prossessen sammen med elevene. Parkvesnet fjerne farlige trær 

 

4 - Krisehåndtering. Alle ansatte får førstehjelpskurs hvert 3 år. Hjertestarter på skolen hvor 

17 stk har opplæring. 

 

5 - Smittsomme sykdommer. Kan skolen informere? Geir melder at det ikke er mulig å få til. 

 

6 - Navn på innsamlingsaksjonen? Skolen finner et godt navn 

 

7 - Klasseturen 6 trinn. Skolen ønsker tur til Randøya. Utforderer FAU på økonomi. Foreldre i 

6 klasse bistå med 6-8 personer. FAU er positive til prøveår 

 

8 - Snakkomsyken og ny sykepleier. 2 stk sykepleier, en i 30% og en i 50% starter ila 

vinteren. 

 

9 - Samarbeidsplaner inn i permene + nett 

 

10 - 17.mai komite. Skolen spør etter navn i fobindelse med søknad. Arne informere om at de 

har på plass organisjasjonsgruppe. Plan B ved dårlig vær, gi skolen beskjed 3 dager før for at 

lærere skal få ryddet vekk datautstyr, etc 

 

11 - Dato for dugnad? ca april mai Mulige midler: Arne undersøker muligheter. Skolen 

sjekker ut Bursdagsrom midler 

 

12 - Plan for uteområde. Forslag fra FAU: plantekasser, fikse lekeapperatene som er i stykker, 

male stolpene ved inngang, markere opp malingsspill på bakken  

 

Neste FAU møte er: 5. mars kl. 17:30 

 


