
FAU – 2, Flekkerøy skole 
Dato: 12.12.19 
Kl 17.30 
Sted: Møterom 3. etg 
 
Tilstede:  
Bergitte Olsen, Elin Baldersheim Nilsen, Per Fronth på telefon, Eirin Fidje, Marte Hansen 
Meldt frafall: 
 
Referat 

1 - 19/20 Innkalling til dagens møte godkjent 

2 - 19/20 Referat fra forrige møte godkjent 

3 - 19/20 

Gjennomgang av viktige saker på de ulike kullene. 
 
1 klasse: Ingenting å melde 
2 klasse: Ingenting å melde 
3 klasse: Ingenting å melde  
4 klasse: Ingenting å melde  
5 klasse: Har hatt mobilt team inne på trinnet. Har blitt bedre.  
6 klasse: Ingenting å melde 
7 klasse: Hatt foreldrenettverk, planlegger 17. mai og klassetur.  

4 - 19/20 

Temakveld 2020 
- Ønsker å ha Livsmestring på agendaen. FAU enige om at dette blir temaet.  
- Medio mars 
- Hvem skal holde innlegg? Kjetil Lærvik jobber på ungdomsskolen. Han har 

utviklet nærmere 100 samlinger. Han kan være aktuell foredragsholder.  
- Fordel at folk kan bli kjent med han og sette et fjes på en lærer på 

ungdomsskolen.  
- Marianne Godtfredsen – Lærvik er en god foredragsholder. Utenfor 

skolesystemet – Ingrid Lund.  har jobbet mye med dropouts.  
- Lærvik er førstevalget som foredragsholder. Marit sjekker 
- Han kan bidra med noen diskusjonsspørsmål.  
- Ramme på 5000,- 

 

5 - 19/20 Gymsal – videreføres til neste møte.  

6 - 19/20 

Fotballbane – Per tatt kontakt med Kari Lindevik i Fløy. Ruste opp både 
modenabanen og skolebanen. Prøve å kople det sammen for å få ned kostnaden.  
Vi bør invitere ledende person i Fløy til et møte med rektor. Sette møtet til over 
nyttår.  
Hvilke fond finnes å søke på? Linn sjekker med Alfsen om de har tilgang til 
tilskuddsportalen. Og andre fond  
Vi har p.t ca 500’ vil koste ca 1 million kroner.  

7 - 19/20 

Innmeldte saker  
Ingen innmeldte saker 
 

8 - 19/20 Eventuelt - ingen saker. 

 
 


