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 MØTETYPE: Referat FAU  

    

 DATO: 27.11.2019  

 STED: Øygard  

 MØTELEDER: Max Sørensen  

 MØTEREFERENT: Sten Vidar Torp  

Til stede: 

Kristin Svendsen, Kari Kjestveit, Line Lyng Løset, Synnøve Helland, Marianne G. Halvorsen, 

Fredrik Larsen, Kari T. Lima, Per Sigve Nordbø, Max Sørensen, Marianne Grande, Sten Vidar 

Torp, Bjørn Ravndal, Maiken Gilje Pedersen og Espen Nielsen 

Forfall:  

Sendes også:  

SAK BEHANDLES ANSVARLIG 

1.  2 representanter fra 10 klasse, festkomiteen, legger frem sine ønsker og planer 

for en skolefest for alle trinnene tirsdag 28 januar i Hanahallen. De har på 

forhånd sendt ut et skriv til FAU hvor de orienterer hvordan de tenker seg 

dette kan planlegges. De ønsker at FAU stiller seg bak og blir med som 

ansvarlige i forhold til planlegging og gjennomføring.  

 

Etter drøfting og diskusjon i FAU stiller FAU seg bak skolefesten og nestleder og 

leder vil ha en tett dialog med festkomite i det videre arbeidet. Det vil bli stilt 

krav i forhold til antall voksne som kan stille opp som vakter. Flere andre 

punkter skal og inn i avtalen om festen skal la seg gjennomføre. Politi vil bli 

kontaktet i forhold til patruljering.  

 

FAU synes det er positivt at elevene ønsker å gjøre noe kjekt og positivt for 

skolemiljøet, men at på bakgrunn av risiko og andre erfaringer i andre bydeler, 

er det særs viktig med en gjennomtenkt plan for gjennomføringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Festkomite og 

FAU 

2.  Rektor informerer: 

1) Rektor informerte på forrige møte at det ville bli trukket 800 000 

kroner i årets budsjett. Den gode nyheten nå er at skolen vil få 600 000 

kroner i forhold til styrking av spesialpedagogikk.  

2) Alle stillinger er besatt.  

3) FAU skylder skolen 27 000 kroner som kasserer vil overføre til skolen. 

Det er viktig at faktura til FAU sendes FAU.  

4) Rektor informerer om Revy og FAU sitt ansvar i denne forbindelse. Jmf 

eget skriv som ligger under FAU sin mappe på hjemmesiden. Komiteen 

blir styrket og det er 4 representanter som tar seg av det videre 

arbeidet fra FAU sin side. Klassekontaktene har sendt ut informasjon 

om videre dugnad de dagene det skal være forestilling som starter 
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allerede til neste uke.  

5) Flere reflekser må inn for å dele ut til elevene. Representant Marianne 

Grande fra FAU forsøker å skaffe flere gjennom sine kontakter.  

6) Info om selvhjelpsgruppe som gis til leder og tas opp på neste møte.  

7) Taushetsplikt og skjema som FAU representantene kan skrie under på. 

Dette blir drøftet og som medlemmer av FAU er vi underlagt lov om 

taushetsplikt og denne er informert om slik at FAU bestemmer at det 

ikke er nødvendig at alle skriver under på skjema.  

8) Trivsel og mobbeundersøkelsen er utsatt pga uklarhet i forhold til 

hvem som eier data og informasjon som kommer inn gjennom en slik 

undersøkelse. Fagstab i kommunen vil gi klarsignal til gjennomføring 

når dette er avklart.  

9) Flere enn tidligere har besvart foreldre-elevundersøkelsen. Målet er 70 

%. Nå ligger det an til at 60 % har besvart som heller ikke er et dårlig 

resultat med tanke på svært lav deltagelse i fjor.  

 

 

   FAU/Skole 

 

 

 

           

 

        Rektor 

3.  Saker fra FAU: 

1) Avklaring stemmerett for Vara, kun når de er stedfortreder for 

hovedrepresentant.  

2) FAU har 50 000 på konto etter at regninger som skolen har lagt ut er 

betalt. Ny kasserer har nå overtatt all informasjon og perm fra tidligere 

kasserer.  

3) Det avklares at leder I FAU sitter i SU og at nestleder blir 

vararepresentant til SU. FAU representant Marianne Halvorsen blir og 

med i SU. Neste møte i SU er 11 desember klokken 1400.  

4) Revykomite: Siri Helen Haugland, Synnøve Helland, Marianne 

Halvorsen og Maiken Gilje Pedersen. Kort frist for å komme i gang med 

arbeidet da revyen er allerede til neste uke.  

5) Avslutningskomite for 10.klasse: Elin Osvåg Allen, Kristin Svendsen og 

Per Svendsen.  

6) Sommerfestkomite: Fredrik Larsen, Line Lyng Løset, Kari T. Lima og 

Marianne Grande. 

7) Natteravnkontakter: Marianne Grande og Sten Vidar Torp. Det jobbes 

tett med natteravngruppa i Austrått bydel. Representant fra FAU var 

med og gikk natteravn på Austrått og deltok på evalueringsmøte hos 

de. Det informeres kort om de erfaringene som er gjort og arbeidet 

med å etablere natteravn i Hana bydel fortsetter med at det tas 

kontakt med andre FAU på de andre skolene i bydelen. Det blir viktig å 

ha en sterk lokal forankring om dette skal opp å gå. For å fortsette 

samarbeidet med Austrått bydel deltar natteravnkontaktene fra 

Øygard på møte med Austrått natteravn den 15 januar på Iglemyr 
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barneskole.  

8) Det foreslås å samle det som er av informasjon, rutiner, retningslinjer 

for FAU arbeidet i eget « dropbox» for å sikre at alt ligger et sted og at 

det vil være lettere å videreføre informasjon til fremtidige nye FAU. I 

dag er det vanskelig å få til denne kontinuiteten da informasjon etc 

ikke er samlet og tilgjengelig. Leder tar ansvar for å lage et årshjul for 

FAU sine aktiviteter og oppgaver. Nestleder tar ansvar for å ordne 

«dropbox» 

9) Vippsnummer til FAU er 544746.  

10) 19 desember ønsker FAU og videreføre tradisjonen med en 

førjulsoppmerksomhet til lærere og ansatte ved skolen. Marianne 

Grande, Kristin Svendsen og Sten Vidar Torp møtes på skolen 0715 

denne dagen.  

11) FAU dekker innkjøp av 12 nye notestativ til bruk på Revy.  

12) Det er kun 2 referat fra skoleåret 2018/2019 som ligger ute. Alle 

referat har vært tilgjengelige tidligere men er nå borte fra 

hjemmesiden. FAU ønsker at referat ett skoleår tilbake skal være 

tilgjengelige, så disse vil bli lagt ut på nytt. Sekretær ordner dette.  

4.  Saker til neste møte:  

1) Resultat fra nasjonale prøver. 

2) Godkjenning avtale mellom festkomite og FAU 

3) Informasjon om barnevakten.no 

Rektor og FAU 

5.  Neste møte er 8 januar klokken 1900-2100.  

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
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