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 Foreldrerådets   Arbeids   Utvalg      

 

FAU-styret 2019-2020: 

Ole Bjørn Stenvi (leder), André Trondsen (nestleder), Kjetil Høstrup Djuve (styremedlem), Hilde S. Widvey (kasserer), Robert Jenbergsen (sekretær), 

 

FAU-møter (mandager kl. 18:00-20:00): 23.09.19 – 25.11.19 – 10.02.20 – 25.05.20 

 

Møtereferat FAU Rjukan barneskole 23.09.19 

 

Tilstede: Hilde Torberg, Hilde Midtbøen Kvalskås, Marika Finnemann, Ane Mogen Ørnes, Lill Anita 

Gjertsen, Åshild Langeland, Eivind Toreid, Anne Elisabeth Karlsen. Hilde Widvey, Andre Trondsen, Ole 

Bjørn Stenvi, og Robert Jenbergsen. 

Meldt frafall: Ganske mange (dette skal jeg notere neste gang ☺) 

 

Dagsorden:  

• Gjennomgang av forrige FAU-møte.  
 

50-lapp-ordningen. Skal/skal ikke.  Skal den fortsette? 

Vi anbefaler alle 1.klassinger å ta dette opp ved første møte, samtidig som vi konkluderer med at 

denne ordningen er problematisk å gjennomføre da foreldre har ulikt syn på hva som er den beste 

løsningen.  

 

Hvor finner man møtereferat fra FAU? Skal det opprettes en langringsplass hvor man kan finne alle 

tidligere referat?  Finnes det en løsning? Hva med skolens hjemmeside?  

 

• Finnes det en oversikt over alle klassekontaktene som er tilgjengelig for alle?  

• Klassekasse. Hva skal en klassekasse brukes til/ikke brukes til? Vi tenker at klassekassen 

skal brukes først og fremst til å fremme miljøet i klassen. Vi er også oppmerksomme på at 

klasseturen i 10. klasse tar den største delen av oppsparte midler. Er dette det beste for et 

godt klassemiljø gjennom hele grunnskolen?  

Er det FAU som skal sette retningslinjer for bruken av disse pengene, eller bør det være opp 

til hver enkelt klasse hvordan man ønsker å disponere pengene? Det ble hevdet fra en 

representant at kulturelle og økonomiske forskjeller kan bli tydeligere dersom pengebruken 

kun skal styres ut i fra hver enkelt klasse uten enkelte retningslinjer fra FAU. Et annet 

innspill er at hver enkelt klasse er så forskjellige fra hverandre at det å sette faste regler for 

bruken av pengene ikke vil være hensiktsmessig.  Det ble ikke fattet noen endelig svar til 

denne problemstillingen.  

 

Er det underforstått at alle som starter på skolen er klar over at penger som samles inn til 

klassen hvert år skal ende opp i klassekassen til 10. klasse for avvikling av klassetur? Bør 

det ligge ved et skriv som forklarer dette til nye foreldre ved skolestart?  

 

Det ble luftet et forslag om å ta et møte mellom FAU barneskole og FAU ungdomsskole for 

å drøfte hvordan man i best grad skal forvalte pengene i klassekassa.  

 

Rjukan barneskole 2019-2020 
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FAU konkluderer med, inn til videre, at bruken av pengene bør være opp til hver enkelt 

klasse. FAU legger til at det bør vises en form for måtehold slik at forskjellene mellom hver 

klasse ikke skal bli påfallende store.   

 

 

• Rektor snakker om den nye skolehverdagen.  

Hjem-skole samarbeidet – ny plan. Rektor ønsker at foreldre bidrar med innspill til den nye 

skoleplanen slik at den er i samsvar med foreldrenes tanker rundt hva en god skole bør være.  

Rektor informerte også om den nye «uteskoleplassen» i Blindtarmen. Der er det satt opp en stor 

lavvo (lavvoen var en gave fra et foreldrepar til skolen). Lavvoen ble satt opp gjennom 

dugnadsarbeid av rektor, 2 lærere, 2 foreldre og leder for FAU. Arbeidslivsfag(ALF) har tilbydd 

seg å lage benker til plassen.  

 

• Fritidsmessa blir utsatt til fordel for uteområdet. Penger som vanligvis ville blitt brukt til 

messa blir istedet ompostert til uteområdet denne gangen. Det ble fremmet et forslag om at 

skolen bør legge «fritidsmessa» inn som et eget punkt under foreldremøter. På denne måten 

får man kommunisert enkelt ut til alle foresatte hvilke fritidsaktiviteter som finnes og hvem i 

klassen som deltar på dette etter skoletid (lærere som ønsker mer info rundt denne ideen tar 

kontakt med Robert Jenbergsen).  

• Det er satt av 5000kr til skolegenser, samt 1000kr til fritidsmesse. Disse pengene ble 

foreslått brukt til uteområdet. Dette forslaget ble tatt opp med elevrådet.  

 

• Juletrefesten – 3.klasse fortsetter med å arrangere dette. Dersom 3 trinn av ulike årsaker ikke 

ønsker å arrangere dette bør andre klasser få muligheten til å arrangere dette. Et juletre-

arrangement bidrar til gode penger til klassekassa. 

 

• Årshjulet -  FAU-styret vil i dialog med skolen jobbe med å utarbeide dette.  

 

• Barnevakten – 12 000 kr til arrangement. 25.11.19 

 

• Eventuelt: Det ble luftet et forslag om å legge FAU-møter til ulike ukedager slik at det ikke 

bare faller på mandager. FAU-styret ser på denne løsningen som lite problematisk.  
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