
REFERAT FRA FAU-MØTE KROSSEN SKOLE 

7.06.16 Kl. 18 

 

Presentasjonsrunde av nye og gamle FAU: 

Klasse Representant E-postadresse FAU 

    

B1/B2 Kristin Håverstad kristinveddertopp@hotmail.com 16/17 

B3/B4 Merete Korsmo meretekorsmo@hotmail.com 16/17 

U2/U3 Zyna Røyseland royseland@outlook.com 16/17 

U6/U7 Carsten Primdahl cprimdahl@getmail.no 16/17 

1NÆ Solveig Dahl Solveig.olivia@icloud.com 16/17 

1NÆ 

(vara) 

Valeska Marchant  Valeska.Marchant@kristiansand.kommune.no 16/17 

5NÆ Dima Abbo Dima.abo@hotmail.com 16/17 

5NÆ Elin Tveit Veliz Elin_wwjd2@hotmail.com 16/17 

    

B3/B4 Jannicke Aasheim Jannicke.aasheim@vennesla.kommune.no 15/16 

B5 Heidi Ormseth Heidi.ormseth@powermail.no 15/16 

1NÆ Eli Storeide es@norgesenergi.no 15/16 

1NÆ 

(vara) 

Marit Launes Marit.launes@gmail.com 15/16 

2NÆ Linda Olaussen Linda.olaussen@outlook.com 15/16 

3NÆ Kristin Grindheim 

Jaktevik 

kikki@guttis.no 15/16 

5NÆ Anne-Britt 

Abrahamsen 

annebabrahamsen@gmail.com 15/16 

 Geir Tufteland geir@tufteland.com 15/16 

 

SAK 24/16  Godkjenning av innkalling og referat 

Innspill fra kompetanseavdelingen på om nytt FAU skal konstitueres nå, eller om det utsettes 

til høsten fordi ikke alle gruppene er fastsatt enda. Det mangler derfor en del FAU 

representanter som ikke er valgt enda. 

Hvis FAU bestemmer møtedato og en som tar ansvar for å kalle inn og lede møtet, så kan nytt 

FAU konstitueres til høsten.  

Rektor kaller inn representantene fra de nye gruppene til neste FAU-møte. For de andre, vil 

referatet fungere som innkalling. 

Første FAU-møte etter sommeren er tirsdag 13. september kl. 18. Hver klasserepresentant 

gir beskjed til ny foreldrerepresentant + vara som skal delta på dette møtet. 
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SAK 25/16 Informasjon fra rektor 

Informasjon om ny timeplan: 

 7. trinn har fått en ny klokketime med naturfag, slik at timeplanen er blitt omorganisert. 

 For Kompetanseskolen er spisetiden er lagt inn i timeplanen. 

 Nærskolen får 15 minutter spisetid som ikke er en del av skoletiden, og skoledagen blir da 

15 minutter lenger. Skolen starter til vanlig tid, 8.30 og drosjene kommer kl. 8.20. Det blir 

noen endringer på slutten av dagen.  

 Rektor legger ut en timeplan på skolens nettsider når timeplanen er klar. 

Det fremmes forslag om at FAU tar opp leksehjelp som en sak til høsten for å se hvordan det 

fungerer. 

SAK 26/16 Informasjon om FAUs aktiviteter 2015/2016 

FAU har tatt opp saker som har dukket opp underveis i skoleåret. 

- Dugnad i skolegården ble planlagt, men ble avlyst på grunn av dårlig vær. Det ble da gjort 

en ekstraordinær dugnad en dag det var fint vær.  

- Spillkveld ble arrangert i april, det var veldig vellykket og vi oppfordrer FAU til å 

arrangere flere slike kvelder. Barna tok med brettspill og spilte sammen.  

 

SAK 27/16 Presentasjon og gjennomgang av årshjul 

FAU har også arbeidet med å lage et årshjul. Hvis det er noe som er gjort i året som har gått, 

som ikke står i årshjulet, bør det fylles inn. Klassekontaktene må melde inn hvis det er noe 

som mangler, før årshjulet legges ut på nettsidene. 

Klassekasse: 

Skolen kan ikke samle inn penger, men i klassene er det ulike praksiser. Noen har små 

utlodninger når de har sammenkomster i klassen for å samle inn penger. Andre klasser ber 

alle sette inn f.eks. 100 kr i året til en konto for klassen. Dette kan brukes til sosiale 

arrangementer i klassen osv. Det er også for å samle inn penger til skoleturen til elevene når 

de kommer i 7. klasse. 

Dette er også en sak som FAU kan diskutere til høsten, om det bør være felles retningslinjer 

på det. 

Årshjul: 

- Arrangere mammakvelder/pappakvelder for å bli kjent med de andre foreldrene i klassen. 

Dette forebygger konflikter og lignende på lang sikt.  

 

 



SAK 28/16 Presentasjon av bursdagsskriv 

FAU har arbeidet med å lage et forslag til en bursdagsbrosjyre som kan deles ut til foreldre for 

å informere om hva bursdag er, til hjelp for at flere barn kommer i bursdager. 

Innvendinger mot brosjyren er at FAU ikke skal bestemme hvordan bursdager skal feires, det 

må være opp til familiene å bestemme. En av representantene er kritisk til hvordan teksten er 

formulert i brosjyren.  

FAU-leder påpeker at dette har vært diskutert i FAU på mange møter og representantene har 

fått vært med på å utforme denne brosjyren. 

Det vil være opp til hver klasse om de ønsker å bruke brosjyren i klassen. Brosjyren vil kunne 

brukes som en veiledning når temaet tas opp i klassene 

Avstemming: 

Flertall er for at en går videre med å sende ut brosjyren.  

Ang. oversettelse, kan rektor få komme med innspill til hvilke språk brosjyren evt. skulle 

oversettes til. 

Brosjyren kan også legges ut på nettsidene til skolen. 

Dette er et utkast som kan redigeres og forbedres. 

SAK 29/16 Valg av ny FAU-leder og sekretær 

Utsettes til høsten. 

SAK 30/16 Fastsettelse av første møte høsten 2016 

Første møte er 13. september 2016 

SAK 31/16  Eventuelt 

Åpningstider på SFO: 

- Er det mulig å åpne SFO kl. 07? FAU-leder tar kontakt med SFO-leder å høre hva som er 

mulig.  

Carsten leder første møte til høsten før neste FAU-leder velges. 

 

Referent: 

Eli-Marie Drange 

 


