
REFERAT FAU MØTE 4. NOVEMBER 2019 
 
Frafall: Representant fra 4. klasse. 
 

1. Valg og konstituering 

Leder for FAU er Mari Holthe-Seim. Marita Pedersen ble valgt til nestleder. Ingrid 

Emilie Bøe-Bendiksen, Sekretær. 

 

2. 17. mai. 

9. trinn ønsker ikke å arrangere 17. mai 2020. FAU vedtok enstemmig at 8. klasse 

arrangerer 17. mai fremover. Inntektene går til Tyskland/Polen turen i 10. klasse. Det 

vil bli lagt en perm med en mal om hvordan de tidligere gjennomførte 17. mai. Denne 

kan brukes veiledende. 

 

3. Kakesalg ungdomstrinn 
Siv forteller om hvordan de har praktisert de ulike salgene for å få inntekter til 
Tyskland/Polen turen. Det vil komme en liste over dette på skolens hjemme side.  
 
Det er ønskelig å lage en oversikt på inntektene og hva de spesifikk går til. Da 
inntektene for de ulike dugnadene, reklameres for inntekt til Tyskland/Polen turen. 
Hovedtyngden av dugnadspengene blir brukt til denne turen, men noe blir også brukt 
for avslutning for 10 klasse. Det foreslås å lage et budsjett på hvor mye som skal 
brukes til avslutning for 10. klasse. 
 
Det er sendt søknad til departementet om støtte til “hvite busser” reiser. 
 
Når det gjelder kakesalget, er det ønskelig at det blir tatt opp bestilling på forkant, 
slik at man mottar kun de kakene man har solgt. Tidligere har man mottatt et antall 
kaker per elev som må selges.  
 

4. Revidering av ordensregler 
Ordensreglene er under revidering. Skolen mottar gjerne innspill dersom noen har 
det.  

 
5. Ny busslomme  

Januar 2020, planlagt oppstart for ny busslomme ved dekkjungelen. Det vil bli plass 
til alle fire skolebusser. Det vil også komme fem parkeringsplasser.  
 

6. Spekter  
Skolen bruker spekter til alle elevene fra 4. – 10. trinn. Det er en ikke anonymisert 
undersøkelse.. Undersøkelsen brukes for å avdekke mobbing og kartlegge 
læringsmiljøet i klassen. Et bra verktøy for å kunne hjelpe enkelt elever. Man kan 
også få ut et sosiogram for klassen 
 

7. Eventuelt 
-FAU var for forslag for Skolerute for 20/21, med oppstart torsdag 20. august 2020. 



 
-Sterk og klar, Fagdag i Oslo, Januar 2020. En representant fra FAU får mulighet til å 
delta.  
 
-Det blir gratis temakveld med kommune psykolog Susanna Nascimento, Fredag 15. 
November i Kinosalen. Tema er utagerende atferd.  
 
-Det har kommet inn forslag om et opplegg «Beat the street». Dette er et opplegg for 
å få ut ungdom til å bruke nærområdet. Enighet om at dette blir for stort til å driftes 
av FAU/Skolen. FAU sender forslaget videre til kommunen.  
 
-Under åpen dag kom det inn kr. 59 472,- Veldig bra.  
 
-Svar på Nasjonale prøver blir lagt ut på skoleporten.no, onsdag 7. november.  
 
-Rektor ønsker tilbakemelding vedrørende bruk av vismameldinger. Alle positive til 
dette.  
 


