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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   19.09.2018 

 

Sak nr  

1 Referat fra forrige møte ble godkjent. 

Møteinnkalling ble godkjent 

 

Rektor orienterte om FAU oppgavene og verv for nye FAU representanter. 

2 SMU -Skole Miljø Utvalg. vil nå bli gjenopprettet. Vi trenger representanter for 

dette utvalget-2 elever, 2 foreldre. Elevenes representanter kan være de som er 

trivselsledere, en av foreldrerepresentantene bør sitte i FAU og en uten verv i skolen. 

Rektor og verneombud er også med i SMU. 

Det fastsettes 2 møter i året. Sep/okt og mars/april. 

3 Det må ansettes ny Driftsleder siden sittende går av. 

4 Det må fastsettes ny FAU leder fra januar 2019 fordi sittende går av. 

5 Rektor informerer om fastsettelse av Planleggingsdager der det tass høyde for 

samkjøring med barnehage og skole. FAU godkjenner planleggingsdagene 

6 

 

 

 

 

 

 

Rektor informerer om endringer i bemanning. Alise har sluttet og Jon slutter 7.des 

2018. Ida erstatter Alise og det er sendt ut søknad for nye avdelingsleder. 
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7 

 

Nettvett og Rusmidler er tema som bør luftes med skolens elever. Nettvett gjelder 

alle men Rusmidler er noe som spesielt gjelder de største elever. Evt. 

foredragsholder ble drøftet. Hva ønsker foreldrene foredrag om? Kan vi samarbeide 

med FAU i barnehagen om kostnadene? 

 

8 FAU drøfter: 

- Aktiviteter til høsten. Det er fra elevene forslått Innebandy og 

Halloweenfest. Ingen av disse forslag syntes optimale, så vi må finne på noe 

som passer for alle elever. 

 

- FAU/ foreldre bidrar på rød dag på skolen. 

 

- Elevene har ønske om skoleball 5-7klasse. En sak for foreldre med barn i 

disse trinnene. Blir eventuelt på nyåret Det forslås at elevene blir pålagt 

kleskoder slik at det ikke blir press på at elever føler de må stille i nye dyre 

plag. 

 

- Elevshow - FAU er positive til nytt elevshow i år hvis det blir aktuelt. Det 

diskuteres om interessen er like stor hvis det blir arrangert hvert år 

 

 

8 Fau drøfter hvordan bemanne de forskjellige verv, (FAU leder, Driftsstyreleder og 

SMU)men det blir ikke fastsatt noe konkret. Klassekontaktene har fått i oppdrag om 

å gi informasjon ut til foreldrene, om at det trengs FAU leder og Driftsstyreleder fra 

januar av. Og en foreldrerepresentant til SMU. FAU leder og Driftsstyreleder trenger 

ikke å være klassekontakt/FAU. 

9 Eventuelt  

Neste FAU møte settes til 13. nov. kl 17:15 

 

 

 


