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Alle klasser representert

Gjennomgang av klasser
God og viktig gjennomgang, som ikke blir referert her.

Klassekontakter - hvordan er dette organisert? 
FAU foreslår at hver klasse velger en vara og en leder, hvorav en sitter i to år, og den andre i ett år. 
Dette formidles i foreldremøter.

Lena formidler «ny mal» til ledelsen

Trygghetsvakt.
Gjennomgang av møte om ordningen i kirka (referat legges ut på FAU sin FB-side). Gode 
tilbakemeldinger fra de som har vært ansvarlige i høst. 
Til våren har Møvig ansvar for seks fredager, hvor ansvarlig person rekrutterer ca fire frivillige 
foreldre per gang. Ansvarlig kan selv velge om de vil være med å gå eller kun delegere. 

De ansvarlige er:
20. jan - Cecilie 8 d
17. feb - Bård 9 d
17. mar - Javier 8 c
28. april - Camila 8 a
19. mai - Hilde 9c
16. juni - Mona 9b

«Oppskrift»: Ansvarlig møter klokka 1945 i kirka (i «stua» til venstre når man går inn 
hovedinngangen). Skal være utplasser en plastboks med informasjonshefte, samt utstyr som 
vester og lommelykter. Les gjennom og videreformidle til trygghetsvakter. Husk å opplyse om 
rapporteringsskjema, som skal fylles inn på slutten av kvelden (ligger også i plastboksen..) 
Oppmøte inni kirka senest klokka 20, ta på varme klar og gode sko. Alt annet, om hvordan man 
skal håndtere hendelser osv. er beskrevet i informasjonshefte.

Natteravn
Gode tilbakemeldinger fra de som gikk i høst. Nest års dato er 22. april. Møvig bør stille med 6-8 
voksne frivillige. Det er vår oppgave å rekruttere foreldre i våre respektive klasser..

Samtlige foreldrekontakter legger ut info på sine facebooksider (men kanskje lurt å vente til etter 
jul?)

Status gatekjøkken
FAU ønsker fremdeles at gatekjøkkenet flyttes bort fra skolens nærområde, selv om det er 
registrert senere åpningstider.

Lena ber ledelsen komme med siste status. 



Trafikksikkerhet
Bekymring ved mangel på bruk av hjelm. Igangsette tiltak med foredrag/besøk. 

Jan Fredrik 8 C ansvarlig for innhenting av ressurser + gjennomføring (med hjelp av skolen). 
FAU bruker våren til å ser på hvordan opprette samarbeid med Sjøstrand skole ved overgang til 
ungdomsskole. 

Foreldrenettverk
Ekstern ressurs kunne ikke påta seg å kurse oss, men vi har fått godt underlag og tar en 
gjennomgang internt på neste FAU-møte.

Stina går gjennom presentasjon i neste FAU møte i januar.

Elevkveld 
Arrangeres av 9 trinn foreldre og elever. Forsinket, men bestemt gjennomført i januar/februar

Ansvarlige: Alle fire foreldrekontakter på 9. trinn (ved hjelp av miljøteamet?)

Høringsforslag fra Kommunen
Omhandler bla timefordeling på ungdomstrinn. Ledelsen leverer høringsuttalelse, og har bedt om 
innspill fra FAU. 

Lena sender ut til alle i FAU. Send eventuelle kommentarer på mail til lena.skeie@sgr.no, innen 
neste tirsdag.

Kirka
Reaksjoner, spesielt fra 8. trinn, på at kirka sine arrangementer holdes åpne etter «innetider». 
Annet: ønsker at kirka er bevisst sitt ansvar ovenfor nærområdet når de samler mange ungdommer 
til sene kvelder. 

Lena tar en prat med Synnøve i kirka 

Dugnad + Oslotur
FAU ønsker mer konkret informasjon om budsjett for turen (hvor mye MÅ de samle inn), opplegg 
og hva elevene kan forvente. Det oppleves at skolens informasjon er knapp, og foreldrekontakter 
får mange spørsmål fra andre foreldre de ikke kan svare på. Dette henger nok sammen med at 
disse turene før var foreldredrevet, og forvirringen rundt ansvaret. Vi ønsker en beskrivelse av 
hvordan skolen jobber med turen og generell informasjon rundt opplegget.

Lena og Stina tar opp i SU-møtet neste uke (mulighet for at skolen kan informere på neste FAU-
møte?)
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