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Møtereferat FAU- Sandnes 

Friskole  

  

 

Møtedato: Tid: Sted: 
 

16.11.2017 1900:2100 Sandnes Friskole 
 

Tilstede: 
Jostein Susort  
Øystein Bøe 
Elisabeth Hestholm  
Synnøve Rob  
Heidi Robertsen 
Kenneth kolltveit 
Dagfinn Hauge 
Sissel sandstø 

Forfall: 
3. og 8. klasse 

 

 

 
   
 

Referent:  Kopi til: 
 

Synnøve Rob  David Bjørge  

 
 

Referat gjelder:   
 

FAU møte  
 

 
 
 

  

 

Gjennomgang av referat 

Vi hadde ikke valgt kasserer sist møte og det oppdraget ble 

gitt til Elisabeth. Synnøve er referent. Jostein Leder og 

Øystein nestleder. 
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Fokus tema for FAU 2017 / 2018  

 

Vi ser at nettmobbing er et stort problem. Det blir ikke bedre 

og vi som foreldre må ta noen grep for å veilede barna våre. 

Sammen med skolen sammles f.eks telefonene inn ved 

skolestart. FAU hadde et foreldremøte med Tone Varhaug og 

en gruppe fra politiet. Det var veldig lite oppmøte på dette 

foreldremøte,men det var veldig bra når teamet var på 

skolen i skoletiden. 

Hva gjør vi nå? 

Vi ønsker og ha Tone Varhaug på nytt på skolen. Hun er er 

en del av et ressursteam i sandnes kommune.Tone kommer 

på skolen i morgen og rektor spør henne hva som er mulig å 

gjennomføre. Ønsker og ha med mellomtrinnet,men må 

kanskje ha 2 samlinger, en for ungdommstrinnet og en for 

mellomtrinnet. 

Vi tenker at et møte med bare foreldre er viktig. 

Hva ønsker vi av Tone? At hun tar opp viktigheten av å 

overholde aldresgrenser på film og spill. Hvordan bruke 

innstillinger for å beskytte barna? Hva sier forskning? 

Holdninger til oss foreldre.Apper som  ikke anbefales. 

Vi tenker at dette temaet skal være som et hjul der en først 

har møte med foreldrene, og så elevene, så går dette slik 

over flere år. Det vil alltid være et aktuellt tema. 

 

 

Hvordan gi ut informasjon effektivt til foreldre? 

Vi ønsker å lage en egen facebook gruppe for FAU og lage 

grupper under denne klassevis. Dette for å lettere gi info fra 

FAU. Dette tas opp neste gang. Alle tenker på dette og 

undersøker hva som kan fungere for oss. 

Rektor har avtalt med Tone Varhaug at vi har et foreldremøte 

30 januar. Hun kommer på skolen rett før dette og har et 

møte med elevene. Hun kan dermed ta med ting som hun 

fanger opp hos elevene hun tenker er viktig vi som foreldre 

blir informert om. 
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Sunnere kosthold 

Butikken, hvordan vil vi ha det? 

Regler i dag: 8. og 9. klasse kan gå ut av skolens område 

tirsdag og fredag. 10.klasse hver dag. 

Vi er alle enige om at det er viktig med et sunt koshold for 

våre ungdommer. Saken er om vi vil sette en stopper for at 

ungdommene våre kan gå ut og kjøpe mat/snop i skoletiden. 

Vi må i så fall komme med et godt alternativ. Skolen har nå i 

høst startet med trivselsledere som har aktiviteter også for 

ungdommene i to av skolens storefriminutt. 

Vi tenker at vi bør utfordre 8.klasse til å starte med kantine. 

Det må tas opp med foreldrene. Oppfordre til et sunt alterativ 

til kaker. Vi kan komme med tips om hva som er sundt og 

evt pris på maten. Dagfinn sjekker ut engrospriser og utvalg 

på storinnkjøp som kan brukes til kantine og evt opplegg på 

Gate som et alternativ. 

Vi tenker også at det er viktig at vi har en gruppe som jobber 

med dette over tid som går utover FAU, vi tenker at det vil 

være bra med en gruppe med FAU,lærere og Arne(pga 

Gate).Rektor tar dette opp med lærere. 

 

 

 

 

 

 

 

Neste FAU møte 8 januar kl 19:30. 

Sted. Møterom ved skolen.  

Blir en forhindret til å stille på FAU møte, skal en selv ta 

kontakt med vara representant for FAU som er 

klassekontakten for det klassetrinnet en representer.  

 

  

 


