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Sak nr.:  

 9. 22/23 Bli kjent med hverandre. Den enkelte presenterer seg kort. SU-leder og SMU 
representant forteller om deres arbeid dette skoleår.   
 
SMU-representanten har ikke fått noen innkalling enda. 
 

 10. 22/23 Hva er FAU og hva skal vi gjøre? Diverse 
 
Tips: FAU-representantene kan legge ut screenshot av, eller link til, referat på 
Spond (evt andre kommunikasjonskanaler klassene bruker). 
 

 11. 22/23   Komiteer 
 
Endring fra i fjor: Trafikkkomiteen og klassekontaktkomiteen utgår. 
Arrangementskomiteen deles i to.  
 
Komiteer og medlemmer: 

* Psykososialt: Vibeke (1A), Sofi (5A), Silje (7C), Lise 

* Ute/inne: Kristin (7B), Eirik (1C) 
* 17mai: Anja (2C), Lars (2B), Trude (6C), Kjerstin (7A) 
* Vårmarsj: Bryndis (3B), Monica (3C), Kari (5B), Eline (3A), Zohra (4C) 
 

 12. 22/23  Årshjul 2022-2023  
 
Ingen store endringer i aktiviteter. 
 
Bolle og kakao-utdeling 1. desember. 
- FAU-representantene må huske å få ut praktisk informasjon til 

klassekontaktene  
 
Reflekskonkurranse.  
- Ønske fra skolen at det blir gjennomført etter jul (tidlig januar).  



- FAU erfarte i fjor at det begynte å bli lyst når reflekskonkurransen pågikk. 
Derfor foreslår vi at konkurransen starter opp snarest mulig, og går frem til jul. 
- FAU antar at mange har reflekser liggende hjemme, og går derfor for gjenbruk 
i år. Om noen ikke har refleks, kan vi sponse. Forslag om en «klasseskål» med 
reflekser. 
- Beste klasse belønnes med pizza i januar. FAU finansierer. 

 

13.  22/23 Forslag til møteplan  
 
FAU skoleåret 2022/2023. Det er fornuftig med en forutsigbar møteplan.   
 
Vi ble enige om andre onsdag i hver måned, fra og med januar 2023. Vanligvis 
vil vi bruke ca halve møtetida felles, resten i komiteene. 

14. 22/23 Informasjonsflyt.  
 
Hvordan skal informasjonen gå fra FAU til klassekontaktene og eventuelt fra 
FAU til foreldrene på trinnene? Og hvor skal FAU samle sine dokumenter? 
 

En kjapp gjennomgang viser at mange klasser bruker Spond til 

kommunikasjon mellom foreldre. Noen bruker Facebook. Fau-

representanten bruker klassens kommunikasjon. 

 

FAU-styret: Alle vil få tilgang til FAUs område på Google Disc før helga. 

 

15. 22/23  Klassefotografering.  Valg av leverandør 
 

Auglend skole har hatt firmaet “Norsk skolefoto” (tidligere kalt Foto Norden) som 

skolefotograf over flere år, og har hatt et godt samarbeid med dem.  

Lima Foto tok kontakt sist skoleår, og reklamerer med at de har billigere 

minstepris. Skolen sin tilrådning er at vi holder oss til “Norsk skolefoto” videre, 

men valget kommer ned til hvor viktig det er for foreldrene å ha en lavere 

minstepris/hva man føler gir best valuta for pengene.  

 

FAU har funnet ut av pakkene fra Norsk skolefoto er rimeligere enn de fra Lima 

Foto. Minsteprisen deres gjelder i tillegg kun for et ganske lite bilde av det 

enkelte barn. 

 

Vi vil derfor følge skoles anbefaling, og fortsette med Norsk skolefoto.  

  

 16. 22/23 Eventuelt.  
 
   > Personvern 
 
Det blir påpekt at bilder av barna ligger åpnet for hvem som helst å se på 
skolens hjemmeside. Bør de passordbeskyttes?. Har SFO god kontroll over 
hvilke foreldre som har krysset ja eller nei på samtykkeskjema? 
 
Spørsmålene tas opp videre i SU. 
 



 

 

 

 

 

 

 


