
REFERAT FRA FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg
TUNBALLEN FAU

Tidspunkt: 6. september 2016, kl 17:30-18:45
Sted: Personalrommet på skolen

TIL STEDE:
Veronica Ryen Kristiansen 1 gul, Janne Auclair 1 blå, Laila Slåen 2A, Espen Tangaard 2C, Ann Ingrid Fulglestveit-
Mortensen 3A, Elin Heesen 3C (referent), Karin Horn 4A, Åse Helen Almedal 5A, Kai Håkon Mehl 5B, Marianne
Fuglestveit 6A, Siv Anette Langfeldt 6B, Janniche Engmark 7A, Eva Borø 7B, Jeanette Engmark (tidligere FAU leder)

Klasser ikke representert: 1 rød, 2B, 3B, 4B, 5C

REFERAT:
Sak 13/2016: Godkjenning av inkalling
Sakslite og inkalling ble godkjent.

Sak 14/2016: Valg av verv

 Leder: Eva Borø 7B

 Nestleder: Janniche Engmark 7A

 Referent: Elin Heesen 3C

Leder og nesteleder stiller som representanter i SAU og KomFUG.

Sak 15/2016: Mobbeombud
Viser til informasjon nevnt i innkalling om ordningen. Erfaring fra Rosseland er positive, forespørsel om vi kunne
tenke oss det her på Tunballen? En eller flere forelder blir da valgt til dette vervet. Rosseland har to valgte
representanter.

 FAU stiller seg positiv til en slik ordning. Ønsker mer informasjon om hvordan dette er tilrettelagt på
Rosseland. FAU leder og nestleder tar dette videre med skolen.

Sak 16/2016: Gjennomgang av fjorårets saker
1. Møteplikt – minner om at Foreldrekontakt har møteplikt på FAU møter. Dette er et viktig forum hvor

foreldrekontakten representerer klassen sin og har mulighet til å videreformidle deres synspunkter.
2. Prosjekt – forebygge mobbing/bedre sosialt miljø. Charlotte Hagen er valgt som representant for foreldre

sammen med Kristin Mykland. Foreldrekontakter skal ta dette opp på neste foreldremøte – gi
tilbakemelding til Charlotte om hvem som har lyst til å bidra.

3. Parkeringsplassen – utbedring er påbegynt på eksisterende områder. Oppfordres til å ta denne saken
videre for å undersøke om andre områder kan tas i bruk.

4. Sak om tidligere avslutning av skoledag – onsdag 11:20. Stemt ned av både lærere og FAU i fjor.
5. Aksjonsdagen samt kveldsopplegg før jul – gir en mindre skoledag for elevene. Dette har vært oppe til

diskusjon i fjor. Ønsker FAU å ta dette opp i år?
6. Hendelse i skoleveien i vår – fremmed mann. Skryt fra foreldre ifm engasjement og hvordan foreldre

reagerte som følge av denne saken.

Sak 17/2016: Foreldrekontaktliste
Liste over foreldrerepresentant oppdateres. Nye lister sendes ut til foreldrekontaktene når disse er oppdatert fullt
og helt.

Sak 18/2016: Møteplan
Forslag om møtedatoer: 18/10, 22/11, 7/2 og 25/4. 2 i halvåret. Møteplan er vedtatt for skoleåret.



Sak 19/2016: Faste poster
Ved rektor. Henviser til saksliste sendt ved innkalling til møte.

Sak 20/2016: Eventuelt
Ingen saker

Neste FAU møte er tirsdag 18/10, oppmøte kl 17:30 i personalrommet på Tunballen skole

Nodelandsheia 6. september 2016
Elin Heesen


