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Referat FAU 02.11.18 

 

Tilstede er: én representant fra hver klasse, representant fra fritidsetaten Anne Ropstad, rektor 

 

FRITIDSETATEN: har aktivitetsgruppe på skolen for 5.-7. Trinn Krossen og Solholmen 

skole, hver tirsdag kl 16-19 og annenhver fredag Ungdomskveld kl 17.30-21.30 (fra kl 19.30 

er det åpent for 8-10 trinn). Tilstede er 2 ansatte fra etaten og 3 foreldre, er avhengig av at 

foreldre stiller. Prøver å inkludere 8.-10.trinn mer. Forslag er å gi mer info om dette til 

solholmen skole, kan foreldre derfra også stille på aktiviteter? Forslag om eget rom til 

aktivitetene. Foreldre bør engasjeres! Ny kontaktbindeledd til Fritidsetaten er Lasse Rugland 

(7.trinn). Oppfordrer FAU-medl. fra hver klasse til å få med foreldre i sin klasse til 

aktivitetskveldene.  

 

RAJSHAHI: godt oppmøte, nok mat og kaker, varierte gode leker, god stemning, vellykket 

 

NORSKOPPLÆRING: tilbud én ettermiddag i uka, frivillige personer vil møte ikke-norsk-

språklige for veiledning i Norsk språk, 1-2 timer. Spre dette i klassene/kontaktlærer.  

 

FORELDRENETTVERK: forslag om foreldrenettverk i hver enkelt klasse. 4 møter iløpetav 

året, med 2 engasjerte ordtalere, inkludert referat. Tema er klassemiljø. Hør med hver klasse 

om dette er aktuelt i sin klasse.  

 

NETTVETT: det ønskes fokus på nettvett. Forslag om å arrangere temakveld om dette på 

skolen, bør arrangeres noe for barna samtidig som foreldrene er på møtet, for størst mulig 

oppmøte. Kristine kontakter «Barnevakten» om å stille.  

 

FAUs årshjul: bør være tilgjengelig på nett. bør være tydeligere hva som forventes av 

foreldrekontakter i klassen.  

- info om vennegruppe bør informeres om tidlig på høsten ved skolestart, for å sikre tidlig 

oppstart av dette.  

- skoleårets første FAU-møte bør være i september.  

- info som blir gitt på førskoledag bør gjentas på første skoledag, dette grunnet at noen flytter 

i.l.a sommeren.  

-Klassekasse: dette er frivillig i klassene, og innbetaling er frivillig. Pengene skal settes på 

egen klassekonto.  

 

Neste FAU: 8.januar 2019 kl 18-19.  

SAKSLISTE: natteravn, Temakveld nettvett, temakveld «hva er god barneoppdragelse» med 

psykolog 
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