
  

 

 

 
 

Referat Fau 

 
Gruppe: Fau 

Møtested: Revheim skole  

Møtedato/-tid: 2.sept. kl. 19.30 

Møteleder: Hege E. Nordbøe/Jan Inge Engeseth 

Referent:  Hege E. Nordbøe/Jan Inge Engeseth 

Deltakere: FAU 8. -10.trinn 

Forfall:  

Kopi til: Revheim skole, FAU 

 

Sak Innhold Ansvar 

1 Godkjenning referat fra forrige møte 

Vedtak: Ingen referat godkjennes 

 

2 Godkjenning av dagsorden 

Vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

3 Valg av leder/nestleder/sekretær 

Vedtak: Jan Inge Engeseth velges som leder og Karianne N. Middelthon som 

nestleder ved akklamasjon for skoleåret 2018/19 

Avdelingsleder 

4 Konstituering av FAU 

Vedtak: FAU konstitueres 20.9.18 

 

5 Informasjon fra skolen 

● Revheim skole informerer om oppstart av Fagdag og innføring av IKT 

som fag på timeplanen. Fau ønsker at det skal informeres om fagdag på 

hjemmesiden slik at foreldre er informert om hvilke fag og i hvilken 

uke fagdager holdes. Det diskuteres om fredag er en god dag å ha 

fagdag på siden elever kan reise bort disse dagene og mister da en dag 

på skolen. Det påpekes at alle dager på skolen er like viktig og at 

skolen skal evaluere fagdager på slutten av skoleåret.  

● Revheim skole har fått ny kantine med kantinekort og dette fungerer 

svært godt. Elever får nå et mer variert tilbud enn tidligere og planen er 

at elevene skal bli mer aktiv i forhold til hva skolen skal tilby av mat. 

● Trafikksikkerhet på skolens område er svært viktig. Skolen har 

problemer med at foreldre kjører barna inn på parkeringsplassen og 

setter dem av der. Dette skaper både farlige situasjoner og unødvendig 

trafikk på parkeringsplassen. Foreldre bes om å sette barn av på 

busstoppene. Skolen sender ut SMS på mobilskole om dette samt at det 

legges ut info om dette på hjemmesiden. Skolen ønsker at FAU skal 

arbeide med problematikken. 

● Juleball - FAU har som oppgave å administrere vakter til juleballet 

som holdes 6.desember. De ønsker å følge samme prosedyre som året 

før. I år legges juleballet samtidig med ballet til Smiodden skole.  

● Temakveld - Tidligere har 9.trinn hatt ansvaret for å gjennomføre 

temamøte for foreldre og elever. I 2016/17 ble det holdt temamøte for 

ungdomstrinnet for hele bydelen. Dette var et samarbeid med 

Avdelingsleder 
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uteseksjonen, SLT koordinator, og FAU. FAU må ta stilling til hva de 

ønsker skal være tema og når dette skal gjennomføres. 

● Resultat av elevundersøkelse og foreldreundersøkelse vil bli tatt opp i 

FAU og i Driftsstyret, samt blant personalet og med elevene. Det 

arbeides med de ulike undersøkelsen som vi har på skolen.  

Vedtak: Informasjon tas til orientering 

 

6 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

 

 


