
Referat FAU-møte 14.02 

  

Tilstede:  

Ida McFadzean 2.kl 

Anette K. S. Severinsen, 3.kl 

Synne V. Tambs-Lyche, 4NA 

Christine L. Smørvik, 4NB 

Kasia 6.kl 

Lasse Rugland 7.kl 

Anne Valebrokk B4, B5, B6 

  

  

Bemerkninger angående forrige referat: Det er oppgitt feil natteravn-dato. Riktig dato er 

11.mai.  

  

Temamøte felles for alle foreldre:  

Bent Storå bekreftet. Ok pris.  

Dato: 03.April.  

Tid: Fellesmøte fra kl 18:00, varer ca en time. Møter klassevis etterpå.  

Sfo som barnevakt under møtet: 7. klasse blir spurt om å stille som barnepassere, Rektor skal 

ordne at 2-3 voksne fra SFO kan stille.  

Ida lager innbydelse rektor kan disponere videre. Bra om alle klassekontakter, feks via 

facebook, allerede nå kan be foreldre sette av datoen! 

Kontaktlærerne vil også minne foreldre om dette møte, både på uke-lappene og på 

tekstmelding.  

  

Skolegården: 



Vi diskuterte om det strøs godt nok i skolegården. Rektor vil be vaktmesteren om å lage en 

noe bredere strødd sti.  

Rektor informerer om at akebakken kun midlertidig var stengt, den er åpnet igjen.  

Den lille skolegården: Det er ikke penger i budsjettet til å oppgradere noe. Det er allikevel en 

mulighet å gjøre noe på dugnad – alt dette må da synkes med Puntevoll (sikkerhet). Christine 

skal snakke med vaktmesteren om hva som er mulig å få til på dugnadsbasis.  

  

Skolemiljøutvalget:  

Ønsker 2 pedagoger inn i hver klasse. Vil ta dette videre til politikerne (først oppvekststyret, 

deretter bystyret). Språk, integrering ( + forebyggende). Trenger hjelp av FAU for å få støtte 

og finne masse gode argumenter. 05.03 er det møte i oppvekststyret, vi må sende inn noe til 

skolemiljøutvalget innen da.  

Vi støtter forslaget, og diskuterer hvordan vi kan bistå. Uberg i kommunen sitter på mye tall 

og statistikk vi kan bruke i denne forbindelse – info som viser utfordringene i bydelen.  

Ida tar ansvar for å formulere brevet sammen med Nutti fra skolemiljøutvalget. Hvis vi har 

innspill kan vi gjerne sende det på mail til Ida, men så fort som mulig.  

  

KOMFUG (Kommunalt foreldreutvalg) 

2 representanter fra hver skole.  

Møte 28.02, kl. 18-19 Kongsgård.  

Christine melder seg til å stille på dette møtet.  

Annet:  

Togskinnene og sikkerhet – Velforeningen er ikke interessert. Anette sender mail til Bane 

Nord/NSB.  

  

FAU tar kontakt med Solholmen FAU for å informere om tilbudet på tirsdager, og minner om 

ungdomsklubben fredager.  

  

DATO FOR NESTE MØTE: TORSDAG 28.03, kl. 18:00 

 


