
Referat FAU-møte 27. november 2018 

Tilstede: 
Svein Bjarte Sårheim, rektor, svesar@kfskolen.no 
Tordis Nygaard, 1.-2. trinn, tordis@nygaard.org 
Ingrid Svendsen, 3.-4.-trinn, ijeremiassen@hotmail.com 
Odin Nøsen, 5.-6.-trinn, odin@gnuskole.no 
Marit Vang, 7.-trinn, maritelisabet@yahoo.no 
Torstein Repstad Spanne, 8.-9. trinn, trs@holta-haaland.no 
Frode Helvig, 10. trinn, frode.helvig@gmail.com 

Forfall: Ingrid  

Møteleder: Svein Bjarte / Tordis 
Referent: Odin 

Sak 18/05 - Innkalling og referat (fast) 
Referat godkjent. Neste referat blir sendt ut og automatisk godkjent etter en uke om det ikke 
kommer inn noen tilbakemeldinger. 

Sak 18/06 - Rektor informerer (fast) 
● KFkreativ-prosjekt jobber på skolen denne uken. 
● Førjulstiden er godt i gang med mange ulike aktiviteter på skolen. 
● Neste skoleår 30 søkere neste år, men bare 10 av disse er på 1. trinn. Ønsker å 

finne tiltak for å øke opptaket til 1. trinn skoleåret 2019-2020. Søknadsfristen er 15. 
januar. Ønsker å øke taket til 20 elever per klasse fra 7.-10. trinn (13 elever på 1.-6. 
trinn). 

● Nybygg - første styremøtet for nytt bygg er denne uken. 
● Elevundersøkelsen blir tatt for 5.-10. trinn og en egenprodusert trivselsundersøkelse 

fra 1.-4. trinn. 
● Visma FLYT Skole - Skolen er i ferd med å skru på foreldrepålogging i Visma FLYT 

Skole. 

Sak 18/02 - Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og arr.ansvarlig 
Fra forrige møte ble følgende valgt: 

● Leder - Tordis 
● Nestleder - Odin 
● Sekretær - Odin 
● Kasserer - Torstein 
● Arr.ansvarlig - ? 

Valg av arr.ansvarlig og måten vi organiserer aktiviteter på utsettes til neste FAU-møte. 

Det ble bestemt at det ikke skal være noen spesielle arr.ansvarlige i FAU, men at FAU 
fordeler ansvar alt etter arrangement. 
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Sak 18/07 - Temakveld 
● Forslag om foreldreforedrag om nettbruk, dataspill og sosiale medier. Tordis følger 

opp og tar kontakt med barnevakten.no. Svein Bjarte tipset om å få spisset kvelden 
noe, slik at det ikke blir en for generell samtale / diskusjon. Ønsker en dialogøkt 
mellom foreldre/foresatte i løpet av kvelden. 

● Forslag til dato onsdag 13. mars 2019 - kl. 19-21. 

Sak 18/08 - Innsamling til klassetur 
● FAU stiller seg positive til at 9. trinn kan ha en egen salgsstand på 17.-mai-festen til 

inntekt for avslutningsturen. 
● 9. eller 10. trinn kan også stille med utsalg av kaffe o.l. på eventuelle temakvelder. 
● FAU avtaler nærmere med klassekontakt for det aktuelle trinnet. 

Sak 18/09 - Informasjonsflyt mellom foreldre og FAU og FAU og skole 
● FB er en uformell kommunikasjonskanal. 
● FAUs offisielle informasjonskanal er via skolens systemer. 
● FAU-referater blir lagt ut på skolens hjemmeside og eventuelt informert om via VFS. 
● Laget et informasjonsskriv vi kan sende ut til alle foreldre og som kan sendes ut via 

VFS om hvordan de enkelte kan ta kontakt med klassekontakt / FAU. Ellers er det 
uformell kontakt også mot klassekontakt via FB. Odin lager et forslag til skriv og 
sender det til rektor og FAU-leder for gjennom revidering. 

Sak 18/10 - Nybygg og dialog mellom FAU/foreldre og skole 
● Hvordan skal dialogen mellom FAU/foreldre og skolen i byggeprosessen fungere? 
● FAU mener det holder med at rektor informerer på foreldremøter. 

Sak 18/11 - SFO og 60%-tilbudet 
60%-tilbudet er vekke og det er nå et 80%- og 100%-tilbud. Dette er det kommet reaksjoner 
på. Rektor svarte at grunnen er at SFO-delen av KFskolen må gå i null. Det er ikke lov å ta 
av skolens budsjett for å dekke et eventuelt underskudd på SFO. Endringen er gjort for å få 
SFO-tilbudet til å gå i balanse. 

Sak 18/12 - Eventuelt (fast) 
● Foreldreundersøkelse 

○ FAU velger å bero en eventuell foreldreundersøkelse. 
● Til neste møte 

○ Følge opp hvilke aktiviteter som er planlagt og gjennomført i de ulike 
klassene. 

Neste FAU-møte blir 5. februar 2019 kl. 18-20 på KFskolen. 


