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Referat FAU møte 

 
Tid:  Torsdag (dato) kl. 1700-1830 
Sted:  Flekkerøyskole, 3 etg 

 
Til stede:  

Andreas Eidem (FAU leder), Marianne Pettersen (1. trinn), Eli Loland (Vara for Karen 

Kilane i 2. trinn), Anne Vaaga (3. trinn), Ingunn Abusdal Røsok (4. trinn), Hege Hulløen 

(5. trinn), Ingrid Nordheim (6. trinn) og Jofrid Hansson (7 trinn). 

 

Tormod Lien (Rektor) deltok på deler av møtet 

 

Referent: 

Andreas Eidem / Hege Hulløen 

 
Saker 

Nr Sak 

 1-22/23 Hva er FAU?  
 
Årets FAU består av:  
FAU leder: Andreas Eidem 
Nestleder: Ingunn Abusdal Røsok (4. trinn) 
Sekretær: Hege Hulløen (5. trinn) 
Øvrige representanter: Marianne Pettersen (1. trinn), Karen Kilane (2. trinn), Anne 
Vaaga (3. trinn), Ingrid Nordheim (6. trinn) og Jofrid Hansson (7 trinn).  

 2-22/23 Valg av foreldrerepresentant til skolens samarbeidsutvalg (SU) 

- FAU besluttet at leder og nestleder av FAU er faste medlemmer av SU.  

- Ingrid Nordheim er 1. vara. 

- 2. vara er ikke bestemt. 

 3-22/23 Datoer for FAU møter 
• 3. november 
• 1. desember 
• 26. jan 
• 30. mars 
• 1. juni 

 
Tidspunkt er 17.00-18.30. 

 4-22/23 Informasjon fra skolen 
• Trafikksikkerhet ved levering og henting av skoleelever 
• Henting og levering skal foregå ved rundkjøringen. 
• Skolen legger opp til jevnlig påminnelse om dette.  
• Informasjon deles av FAU rep. umiddelbart på trinnets Facebook side. 
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 5-22/23 FAU-leder har ordet og leder siste del av møtet 
 
Et viktig mål for årets FAU er å fastsette årshjul slik at neste års overføring fungerer 
bra. FAU leder sender ut aktuelle dokumenter til representantene. FAU arbeidets 
organisering, herunder årshjul for aktiviteter blir hovedtema for neste møte. 
 
FAU har foreløpig besluttet følgende: 
 
Natteravntjeneste i Kristiansand sentrum 

- Foreldre i 6. trinn har ansvar (FAU koordinerer) 

- FAU 6. trinn har ansvar for at vararepresentant for 5. trinn blir mottaker av 
informasjon/epost påfølgende høst (gi beskjed til natteravnkontakt i 
Kristiansand – per i dag Irene.Kaspersen@kristiansand.kommune.no).  

 
GPS. 

- I 21/22 besluttet FAU å redusere fra 4 til 2 årlige GPS. 

- Årets FAU vil undersøke om det er mer hensiktsmessig å gå over til trinnvise 
samlinger som erstatning for GPS, og eventuelt arrangere en felles «åpen 
skole» mot slutten av året som kan gi inntekter til klassetur for 7. trinn.  

- Leder/Nestleder har rettet henvendelse til elevrådet (i SU) for å få 
tilbakemelding om hva elevene selv ønsker.  

 
GPS kontakter – ansvar for første møte: 

- FAU besluttet at GPS kontakt for 5. trinn har ansvar for å kalle inn til første 
møte med alle GPS kontakter. FAU rep for 5. trinn gir beskjed til kontakt og 
formidler kontaktinformasjon.  

- Første møte med GPS kontakter avholdes ifølge årshjulet i oktober. 
 
Juleavslutning/Sommeravslutning med foreldre 

- Det legges i utgangspunktet ikke opp til dette. Gjennomføring er frivillig. 

- FAU kan/bør gi oppmerksomhet til voksne på trinnet (jul og/eller sommer) på 
vegne av foreldrene. 

 
Praktisk rundt FAU arbeidet: 
 
Møter, kommunikasjon og saker: 

- Møteinnkallinger sendes ut ca 1 uke før møter av FAU leder.  

- Saker meldes inn på forhånd – og møter følger sakslisten 

- Det er opprettet gruppe på Facebook for å komme raskt i kontakt med 
hverandre og gi informasjon. Her kan både FAU representant og vara kan bli 
med. 

- FAU leder skal ha tilgang til epost fau.flekkeroy@gmail.com – som brukes ved 
henvendelser til FAU, samt utsending av informasjon. 

 
Annet: 
 
Invitasjon til foreldrekonferanse 

- 18. oktober, for FAU (og vara), samt SU 

mailto:fau.flekkeroy@gmail.com
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- Delt informasjon med påmelding i Facebookgruppen 

 6-22/23 Eventuelt:  
Forslag om å redusere klassetur omfang 7. trinn, ikke drøftet/tatt beslutning. 
Avventer tilbakemelding vedrørende GPS.  

  
 
 
 
 
 


