
REFERAT FAU-MØTE KROSSEN SKOLE 

8.03.16 Kl. 18 

Til stede: 1 Næ, 2 Næ, 3 Næ, 4 Næ, 5 Næ, 6 Næ, U6/U7, U6, B1/B2, FAU-leder og sekretær, 

rektor til stede på sak 6-11, representant for 17.mai komiteen til stede på sak 6-12. 

Forfall: B5/B7, U8/9 

SAK 6/16  Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

SAK 7/16  Taxiprosedyrer når uforutsette ting skjer 

Hvis en taxi er forsinket på grunn av sykdom hos sjåføren eller lignende, er det ikke blitt gitt 

beskjed til foreldrene om dette, og det har skapt usikkerhet. Foreldre har også opplevd at 

vikarer for sjåfører er usikre på hvilke barn de skal ha med. Foreldrene etterlyser prosedyrer 

fra skolen når slike uforutsette ting skjer, rektor informerer om at det er Taxisentralens ansvar 

å håndtere uforutsette ting, det er en del av anbudet. Foreldre har også opplevd at hendelser er 

rapportert inn uten at de har fått svar. FAU ønsker at rektor tar dette videre slik at det kan bli 

etablert klare rutiner. Når foreldre sender inn klager til ansvarlige, kan de sende kopi av 

meldingen til skolen. Kopi av klager på hendelser i tilknytning til barn i ungdomsskolen 

sendes til Maylinn Jarnæs på maylinn.jarnaes@kristiansand.kommune.no, mens kopi av 

klager på hendelser i tilknytning til barn på B-trinnet sendes til Finn Arild Andersen på 

finn.arild.andersen@kristiansand.kommune.no . 

FAU vil også oppfordre Taxisentralen til å lage en brosjyre med presentasjon av taxisjåførene 

som kjører elever, da det ville føles tryggere for foreldrene å sende barna med en sjåfør de vet 

hvem er. 

SAK 8/16  Enkeltvedtak  

Oversikt over rettigheter ved enkeltvedtak kan lånes hos rektor. 

SAK 9/16  Opprustning av skolegården og dekkjungel 

Skolen har ikke fått bevilget penger til dekkjungel. FAU ønsker å ruste opp skolegården før 

17.mai og planlegger dugnad torsdag 28. april og mandag 2. mai fra kl. 17. Ta med 

feiekoster og søppelsekker og kom! 

Vi tar befaring og planlegging på neste FAU-møte. Ønske om basketballnett, pumper og 

maling henstilles til rektor. 

SAK 10/16 Lus og barnemark 

Når lus oppdages på en fredag bør det gis beskjed med en gang og ikke vente til mandag. 

FAU-ønsker at det sendes ut beskjed på SMS når det oppdages lus og barnemark. Alle barn 

som er i SFO bør få informasjon, ikke bare de som går i klassen til elever som har fått lus. 

SAK 11/16 Informasjon om spillkveld 10. mars 
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Spillkvelden flyttes til 14.april fra 18-19.30. Informasjon sendes ut til alle elevene. 

SAK 12/16 Informasjon om 17.mai  

Kjetil Kro Sørborg informerte på vegne av komiteen. Arrangementet på skolen blir fra 12.30-

15. Grim skolemusikk kommer. 

SAK 13/16 Temakveld om vold mot barn. Onsdag 13. april fra 18-20 

Informasjon legges ut på skolens hjemmeside. 

SAK 14/16 Informasjon om Natteravn – 23. april fra 23-03 – Oppmøte Comfort hotell 

Foreldre til barn i 7. klasse oppfordres spesielt til å delta. 

SAK 15/16  Forslag til bursdagsskriv 

Forslag til bursdagsskriv ble lagt fram og diskutert. Tips om nettside om bursdag som ble 

omhandlet på FrokostTV på TV2. Forslag om å samarbeide med andre skoler om å få oversatt 

brosyrene. Forslaget sendes også til Hjertepedagogene for å få tilbakemelding. 

Eventuelt 

- Viktig å huske å velge ny vararepresentant på foreldremøtene på våren 

Neste møte: 12. april kl. 18 

Har 7. klasse klassekontakt? 

 

Referent 

Eli-Marie Drange 


