
Referat fra FAU møte 14.juni 2021 ang “Nettkafe” og natteravnsordning

Tilstede:

Marita Pedersen, leder
Anne Marthe Omdal
Ingrid Emilie Bendiksen, nestleder
Fredrikke S. Mydland
Solveig Nyheim, sekretær
Anette Saurdal forfall
Therese V. Tønnessen for Solveig Hamre

Gunn Skadberg forfall
Elin Wood forfall
Heidi Tønnessen forfall

“Nettkafe” info ved Cecilie Mysing og Sindre Grastveit

Litt om interessen pr nå (dalende) og at hallen kanskje ikke er det beste stedet -
ukoselig og mye å rigge, samt at andre brukere er der på samme tid.

Nytt: en ønsker å flytte tilbudet til bomberommet på Soknatun som er nyoppusset. Her
står ting klart og det er mindre å rigge til hver gang. Lett for voksne å møte opp som
vakt når det er åpent. Men hallen utelukkes ikke til egne arrangement for ungdommene.

Åpent: annenhver fredag mellom kl 20-24; og for aldersgruppa 8.klasse og oppover.
Stengt jul og sommer. Ca 10 fredager hvert halvår; alltid 2 stk voksne.

Ungdommene bør hjelpe med å stå for kiosksalg og komme med forslag til aktiviteter -
drive disse. Vi hadde en diskusjon rundt det å finne ildsjeler for å skape engasjement.

Hvilket trinn skal stå for dette? Trinnet vil få 12 500 kr til Ty/Polen tur pluss mulig
overskudd fra salg på inntil 12 500 kr. Stå for vakthold og innkjøp av varer kiosk.
Heroes of Haua står for det økonomiske ansvaret - de tar de store
arrangementene (som LAN og skitur), og de søker midler til kafeen.

Plan:
● nytt navn - nytt konsept (navnekonkurranse v/Sindre og Cecilie)
● foreldremøter på utrinnet tidlig for å involvere trinnene - hvem tar

jobben? Solveig N ansvar
● tips: ta med ungdomsrådet i konseptet?



Innstilling: FAU er positive til ny fritidsklubb for ungdom; ønsker fortrinnsvis
at foreldre i 8.klasse er vakter (som del av dugnad til Ty/Polen).

Info om natteravnsordning

Denne ordningen ligger nede, og kommunen ønsker at tjenesten skal opp å gå igjen.
Det trengs voksne i sentrum kveld og natt i helgene. Henriette Lorentzen er koordinator.

I utgangspunktet helst hver fredags kveld/natt. Dette utløser 5000 kr. FAU vil at disse
pengene går til 10.kl hvert år, og at Henriette undersøker om summen kan økes.

Innstilling: Henriette lager oversikt der 8., 9. og 10.kl får hver sine perioder. Disse
fylles med navn på foreldremøter. Henriette sender påminnelser, og kan også
komme på møter for å informere.

ref Solveig Nyheim


