
FAU – 1, Flekkerøy skole 
Dato: 31.10.19 
Kl 17.30 
Sted: Møterom 3. etg 
 
Tilstede:  
Marit Hansen, Camilla Solheim, Per Fronth, Eirin Fidje 
Meldt frafall: 
Bergitte Olsen, May B. Broughton, Linn Opseth 
 
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: Foreldrenettverk gjennomført etter foreldremøte. Fokuset var å bli kjent. 
Ingen aktuelle saker meldt inn. 
2 klasse: Intet å melde 
3 klasse: Foreldrenettverk gjennomført etter foreldremøte. Ingen aktuelle saker. Ser 
på om man skal ha noe sosialt på vårparten. 
4 klasse: Diskutert om det er rett å se på Supernytt mens man spiser.  Mailutveksling 
mellom foreldre og lærere. Skal ta opp tema i Utviklingssamtaler for nærmere 
kartlegging. 
5 klasse: Intet å melde 
6 klasse: Planlegger foreldrekveld i november med tema sosiale medier. 
7 klasse: Er i gang med å sette sammen 17. mai grupper.  

4 - 19/20 

Temakveld 2020 
- Diskuterte tema. Forslag fra FAU er å ha Livsmestring. Dette blir en del av 
læreplanen i skolen.  
Eirin får info fra skolen om tema og lager en beskrivelse som sendes foreldre for 
informasjon. 
Marit starter å undersøke mulige foredragsholdere. 

5 - 19/20 
Gymsal - hva kan FAU bidra med for å fremme denne saken overfor kommunen 
 - Per og Eirin sender brev til kommune/politikere 

6 - 19/20 

Fotballbane - hvordan griper vi dette an overfor kommune/fløy….andre 
Kontakte Fløy: Per snakker med kontakt som har værrt engasjert i Fløy tidligere. 
Sør Cup: Eirin kontakter Sør Cup.  
Vurdere lokal sponsing. 
Hvilke fond kan vi søke penger fra? Eirin hører med Linn vil se på dette 

7 - 19/20 

Innmeldte saker - G/S til Vesterøya. 
FAU informert om at dette arbeides aktivt med, også fra lokale politikere. FAU har 
blitt bedt om å komme med forslag til ressurser i dette arbeidet. 
Forslag til ressurs: Kjellevik Olsen og Oddbjørn Størkson. Eirin ringer Håkon og 
informerer. 
 

8 - 19/20 Eventuelt - ingen saker. 

 
 


