
 

FAU   Referat fra møte  
Mandag 24.02.20 kl 18.00 – ca 19.30. 
Personalrommet på Brattbakken 

 
Tilstede: 16 foreldrerepresentanter, alle trinn er representert, i tillegg til rektor. Irene leder møtet.  
 
Saksliste: 
 
Sak 28 – 2019/2020  Gjennomgang av referat fra forrige møte  
    Referat fra FAU-møte 20.01.2020 
    Evt. andre referater  
 
Sak 29 – 2019/2020  Bydelshus / skolestruktur på Hånes mv.  

Oppfølging av sak fra de forrige møtene.  
- Kort info fra rektor: Svein Kvernnes i kommunen informerer om at 

de er i gang med en prosess rundt skolestruktur, de prøver å 
komme med forslag før sommerferien. Deretter skal de rundt på 
høring i ulike organer, før saken skal til politisk behandling. Åse 
Løvdal har også lagt ut noe info på «Hånesbeboere». Vi får 
beskjed når det skjer noe fra kommunen.  

- Skolen og FAU har etterlyst fremdriftsplan, og vil gjerne komme 
med innspill så raskt det er mulig! Vi vil være «på»! Irene ringer 
oppvekst, og spør om nyheter, eller om vi kan komme med 
innspill.  

- Silje Åsland (styret) har startet fb-gruppe vedrørende mulig 
bydelsråd, det skal snart kalles inn til første bydelsråd-møte. Dette 
er en god mulighet til å stå sterkere samlet, ha en tydeligere 
stemme, og lettere å bli hørt i skolestruktursaken. Irene tar kontakt 
med Åse Løvdal for å finne en dato for bydelsmøte snart.  

 
Sak 30 – 2019/2020  Skolemiljø  
    FAUs oppfølging av skolemiljøet på skolen. Rektor har ikke noe nytt å 
    informere om.  
 
Sak 31 – 2019/2020  Kampanjeuke om språkbruk i uke 10 

Oppfølging av sak fra forrige møte. 
- Elisabeth Walle har ordnet sponsing av 500 is til elevene fra 

Hennig Olsen is       Elisabeth finner noen som kan hente isen. 

- Gjennomgang av forslag til infoskriv om fremsnakkingsuke. 
Godkjennes av FAU med noen små endringer. Sigrid renskriver 
og sender til rektor, som sørger for at de distribueres i 
postmappene på mandag. Rektor sender også ut mail til alle 
foreldrerepresentanter, med tydelig beskjed om å legge det ut på 
fb-gruppene til alle klassene på fredag/lørdag.  

 
Sak 32 – 2019/2020  Felles foreldremøte for alle trinn 

Oppfølging fra forrige møte.  



- Gjennomgang av ulike forslag innhentet siden forrige møte: 
Forebyggende enhet i politiet har ikke kapasitet. Hedvig 
Montgomery er booket, og andre psykologer blir for dyrt.  

- Tema: Barnelege fra Barnehuset, foredrag på ca 35 minutter om 
«Hvordan sørge for at barna våre er trygge på nett» - samt om 
seksuelle overgrep på nett. I tillegg holder foreldrerepresentant 
Venke et seminar på ca 10 minutter om datasikkerhet, og Irene 
har innledning.  

- Tidspunkt: uke 17, forslag om mandag 20. april kl 18.  
- Sted: Gymsalen, Brattbakken. Rektor reserverer.  
- Servering: kaffe og vann 
- Plan videre: Foreldrerepresentant Merete avtaler med barnelegen 

og gir beskjed til rektor når dette er avklart. Rektor sender mail til 
alle representanter når datoen er avklart. Videre oppfølging på 
neste møte.  

     
Sak 33 – 2019/2020  Gjennomgang og evt endring av struktur for FAU,   
    foreldrerepresentanter mv.  
    Oppfølging fra forrige møte.  

- Kontinuitet: Vi syns det er viktig med kontinuitet i FAU. Sakene 
kommer ofte tilbake igjen år etter år. Hvordan få mer kontinuitet? 
Vi kan spørre om noen har lyst til å sitte i FAU i to år? Forslag om 
færre møter i FAU, litt lengre møter. Flere foreldrerepresentanter 
er positive til å sitte i FAU i 2 år mot færre oppgaver.   

- Fordeling av oppgaver: Vi foreslår å fordele oppgaver, f.eks. 
sommeravslutning, juleavslutning, mammakveld, pappakveld mv 
på grupper (sammenfaller med vennegrupper) på første 
foreldremøte på høsten. Alle i klassen må bidra.  

- Vi ønsker å foreslå endringer. Hvordan går vi videre? Sigrid lager 
konkrete forslag, og ser gjennom skolens vedtekter. Forslag tas 
opp på neste møte i mars.   

 
Sak 34 – 2019/2020  Høring om nye vedtekter for SFO  
    Se vedlagte utsendte sakspapirer fra kommunen. Gjelder fra 2021.  

- Rektor: største endring er stengeuker på sommeren. SFO har fire 
uker sommerferie. Endring en uke, slik at stengt begynner en uke 
tidligere enn det som har vært. Forslag om sommer-SFO, liten 
oppslutning om slikt tilbud.  

- Vi har ingen innspill til høringen.  
 
Sak 35 – 2019/2020  Eventuelt  
 
For FAU 
Sigrid M. Øverland  


