
Referat FAU-møte, tirsdag 3.januar 2023 kl. 19.00- 21.00 

Oppmøte: Mediateket  

 
Deltakere: Trine Ragde, Ingunn Reed Anda, Siri Øyen Brekke, Asle Marius Hoel, Julie Teresa 
Rege, RekTor, Thorstein Thingnes, Heidi Skogerbø 

 
 

Trinn Medlem  e-mail Vara e-mail 
SFO Heidi Skogerbø 

Fløtre (kasserer) 
heidi.skogerbo@gmail.com Siri Øyen Brekke Siri_oyen@hotmail.com 

 

1 Ingunn Reed Anda 
(SMU) 

 ingunnreedanda@gmail.com Helene Tveit Eik helenetveiteik@gmail.com 

2 Per Jan Ersland 
(Leder) 

per.jan.ersland@gmail.com Thorstein 
Thingnes 

thingnes@gmail.com 

3 Ingrid Fjellheim  
(Sekretær) 

 ingrid.fjellheim@me.com Marianne Lie 
Skrudland 

mariannelie11@hotmail.com 
 

4 Julie Teresa Rege 
Olsen (Nestleder 
/SU) 

julieteresaolsen@gmail.com Archana Mahajan archana_mahajan@yahoo.com 

5 Asle Marius Hoel 
(Klubbkveld) 

asle.marius.hoel@lyse.net Knut Tjosevik Knut.Tjosevik@skole.rogfk.no 

6 Kelly Le (SU) tungtruc76@yahoo.no  Turid Bukkøy 
Ryen 

turid.ryen@lyse.net 

7 Trine Ragde 
(17.mai komite) 

trineragde@yahoo.no  Mona Fiskå mfiskaa@gmail.com  

 

  
SAK Ansvarlig 

 

1 

 

Åpning og godkjenning av agenda  

 

Leder 

 

2 

 

Informasjon fra skolen  

2.1 Omvendt adventskalender  

Våre elever har foreløpig samlet inn 16.600 kroner gjennom Omvendt 

Adventskalender. Dette er en betydelig nedgang fra 2021 da de fikk inn 50 000 

kr. Det er flere forhold som kan ha påvirket dette, bl.a. samfunnsforhold med 

(økte priser, økte renter, mm.), men kanskje også kommunikasjonen rundt 

opplegget ikke var tydelig nok.  

2.2. Rekruttering lærervikar 

Ny kvinnelig lærer med hovedfag kroppsøving ble ansatt rett før jul. Tiltrådde 

stillingen 2.januar. Primært inne i 6. og 7. klasse. Vikariat på ett år. 

 

 

2.3. Nasjonale prøver 
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Gjennomgang av årets resultater på 5. og 8. trinn og veien videre. 

Overordnede resultater fra prøvene er vedlagt referatet. 

Veien videre: Skolebasert vurdering der skolen iverksetter tiltak basert på 

resultatene. 

 2.4. Foreldreundersøkelsen 

63 % har deltatt innen fristen. 7C var best med 77 %. Resultatene fremlegges 

senere når elevundersøkelsen er klar. 

2.5. Refleksaksjon pågår til 3. februar 

Bra oppslutning blant de yngste. Varierende bruk av refleks. 

Premiering fra FAU til beste klasse når aksjonen er avsluttet.  

 2.6. Satsinger våren 2023 

1. Bokuke i uke 4; Bokkasser i klassene, besøk av den Kulturelle 

skolesekken, flerfaglige tema med fokus på leseglede. Lesekonkurranse. 

2. 1-4. Karneval/ 5-7. ski eller skøytedag i uke 8.  

3. Fokus på lesing i alle fag.  

4. Videre arbeid med inkludering. Alle skal oppleve at det er trygt på skolen 

og at de er en del av et fellesskap der alle har noen å være med. 

5. Elevens stemme, gjennomføres frem til uke 8 – innflytelse på egen 

opplæring. Oppdrag for alle trinn med elevmedvirkning og vurdering for 

læring.  

6. Analyse og oppfølging av elevundersøkelsen og kartleggingsprøver 

3 Budsjett 

FAU har totalt 47 796,88,- på konto. 

Følgende klasser har fått støtte:  

- 1 B 

- 5 A & B 

- 6 B 

- 7 A, B & C 

Aksjon: Oppfordre klasser som ikke har søkt om støtte til å søke, 500 kr. Send 

mail til kasserer med info om kontonummer. 

 

 

 

 

 

Alle 
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Årshjulet for januar 
  
17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og bidrar 
til konstituering. 
Aksjon: Kaller inn til møte første uka etter vinterferien. 
 
Informasjon til klassekontakter. 
Aksjon: Etablere en god oppskrift ila. våren. Info gis til nye klassekontakter juni.  

 

 
 

 

Trine 

 

Alle 
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Oppfølging fra sist møte 

 



 
- Vararepresentanter til FAU er nå komplett. 
 
- Foredrag i regi av FAU.  
Aksjon: Forespørsel er sendt, men ikke mottatt svar. Julie purrer. 
 

- Søknad på midler Klubben.no. Avslag. 

 

 

Julie 

Teresa 
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Bilder av mulige løsninger for parkering av sparkesykler. Dette ble nevnt som et 
ønske i elevrådet mot slutten av 2022. Sparkesykler ligger i dag strødd rundt 
inngangspartiene. Mange muligheter, bør gjerne være låsbart: 
sparkesykkelstativ - Google Search 
 

  

 

 

 

FAU-møtene 2022/2023 avholdes første tirsdag i måneden (tilpasset ferier).  
  
Følgende datoer er satt opp for skoleår 2022-2023 (tilpasset ferier): 6.september, 4.oktober, 
1.november, 6.desember, 3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april (tilpasset påskeferien), 2.mai, 6.juni. 
 

https://www.google.com/search?q=sparkesykkelstativ&ei=g2S-Y6_KF5-Uxc8P5aCZkAs&ved=0ahUKEwjvl9fJ_r78AhUfSvEDHWVQBrIQ4dUDCA8&uact=5&oq=sparkesykkelstativ&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQogQyBQgAEKIEOgoIABBHENYEELADOgYIABAWEB46CAgAEAgQHhANOgUIABCGAzoICAAQFhAeEA86BQgAEIAEOgYIABAeEA06CAgAEB4QDxANOgsIABAIEB4Q8QQQDUoECEEYAEoECEYYAFC5BVjFHGDYHmgBcAF4AIABZogB-QiSAQQxNS4xmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp#imgrc=CK03nSS77gv0gM

