
Referat FAU møte 

  
Dato: Torsdag 7. februar 
Sted: Rosseland skole 
Tid: kl 20-21:30 
Tilstede: Øyvind Opstad, Janne Bore, Marte Hagerup Røken, Marte Ødegaard Sørmarken, Geir Soma, 
Siv Høyland og  Kathrine Stensland ( vara for 3 trinn) 
  
  
Sak 21- 18/19 Valg av ny nestleder: 
Oddgeir Teigen har flyttet, derfor går Marte Ødegaard Sørmarken inn som FAU representant på  
1. trinn og vara er Kristine Nesse.  
Marte Ødegaard Sørmarken er ny nestleder i FAU. 
  
Sak 22- 18/19 Reglement: 
Gjennomgang av de nye forskriftene, om reglement for orden og åtferd ( ordensreglement) ved 
grunnskulane i Time Kommune.  
Det kom noen innspill på et par punkt som kan tydeliggjøres litt, samt noen små justeringer.  
Forskriftene skal erstatte tidligere reglement og er gjeldende fra 1. august 2019. 
  
Sak 23- 18/19 Hjertesone: 
Dette blir en sak på agendaen til neste møte.  
  
Sak 24- 18/19 Barnevakten: 
Dette er en stiftelse som jobber for at barn og unge skal bruke digitale medier på en trygg og bevisst 
måte.  
Rosseland skole har fått gode tilbakemeldinger på tidligere skolebesøk/foredrag fra denne stiftelsen, 
som er et tilbud til 3. og 4. trinn , i lag med foreldre/foresatte. 
Ser på muligheter for å gjennomføre dette ila våren 2019 
  
Sak 25- 18/19 Eventuelt: 
Melkeordning og skolefrukt. FAU stiller spørsmål til rektor hvorfor det ikke er flere valgmuligheter på 
Skolelyst.no. Rektor svarer at de har satt begrensningene av praktiske årsaker. 
FAU oppfordrer til at skolen tar en ny vurdering på dette, og gjør skolen oppmerksom på at det 
finnes en ny ordning som kan gjøre leveringen mer praktisk for skolen. Skolelyst tilbyr nå å levere 
klassesett. 
Skolefrukt har  tidligere blitt praktisert på Rosseland skole, tilbakemeldinger på dette er at det ikke 
fungerte optimalt, samt at det ble kastet mye frukt.  
Skolelyst tilbyr ferdigpakkede epler i biter og minigulrøtter, kun dette vært et bedre alternativ? 
 
Kunne det vært mulig å få til en kantine på Rosseland?  Her ble det diskutert og stilt litt spørsmål, 
hvorfor og hvordan andre skoler har klart  å gjennomfør denne ordningen?  
Her er det mange faktorer som spiller inn, størrelse på skole, hvordan skolen bruker tildelte midler 
etc. 
  
Ønske om en bedre hjemmeside, tilbakemeldinger er at det er vanskelig å finne frem på Rosseland 
skole sine nettsider. Her ønsker rektor at vi kommer med innspill. 
  
17. mai- Janne har kontroll på det, og vil snart kalle inn alle klassekontakter på 6. trinn til et møte. 
  
Ansatt ny undervisningsinspektør, Lise Bø Emberland 



  
  
Kommende møter våren 2019: 
 
Torsdag 07.03.2019 kl.20.00  
Torsdag 04.04.2019 kl.20.00  
Torsdag 02.05.2019 kl.20.00  
Torsdag 06.06.2019 kl.20.00 
  
Siv Høyland 
Sekretær 
 


