
 SAK KOMMENTARER FØLG OPP  

21/22-23 Godkjenning av 
innkalling 

✔  

22/22-23 Registrering ✔  

23/22-23 Oppsummering av 
fellesmøtet med 
Sjøstrand  

Godt oppmøte. Repr. fra FAU og andre foreldre deltok. 
Opplevd som nyttig. Noe repetisjon fra høstens KOMFUG-
konferanse. Info om miljøet i Voiebyen, og om hvordan 
foreldre kan støtte barna/ungdommene.  

FAU positive til å gjenta arrangementet.  

24/22-23 Foreldrenettverk  Flere klasser praktiserer foreldrenettverk. Strever litt med 
oppmøte, ofte de samme som stiller hver gang.  

Klassekontakter oppfordres til å ringe foresatte for å 
inkludere flere på disse møtene.  
 
Forslag: egne «jenteforeldrenettverk» og 
«gutteforeldrenettverk».  
 
Ønskelig med info om foreldrenettverk på første 
foreldremøte med 1. klasse.  

25/22-23 Mobbing på skolen Mobbetall økt på 5. – 7. trinn.  Noen foreldre lurer på om det er nok voksne ute i 
skolegården, spesielt på morgenen.  
 
Hvordan tas det hånd om hvis et barn melder ifra om 
hendelser til en voksen?  
 
Ønskelig med info om hvordan skolen jobber når de 
får vite om mobbing o.l.   

26/22-23 Oppklaring i saker som 
ble tatt opp ved 
forrige møte 

• LIMA-foto opp til vurdering: be Ragnhild undersøke 
om det finnes bedre alternativer  

• Flytting av 17. mai – arrangement: foretrukket å 
fortsette på Møvig.   
 

FAU-leder snakker med Ragnhild  



27/22-23 Årshjulet På vårens foreldremøte skal neste års foreldrekontakter 
velges.  

 

28/22-23 Annet 1 Om 5. – 7. trinn på besøk i øverste del av skolegården: Noen 
av de minste barna opplever det som utrygt når de eldste 
barna deler skolegård med dem.  

Kan man ha ulike tidspunkt for friminuttene? 
Ordningen bør evalueres.  

 Annet 2 Skoleledelsen til stede på FAU Aktuelt for rektor eller inspektør å delta i første del av 
(enkelte) FAU-møter? For å i noen saker få raskere 
avklaringer.  

 Annet 3  Lån av gymsal på kvelder i desember, til juleavslutninger. En 
kveld til hvert trinn, siden det er ønskelig at trinnene har felles 
juleavslutning.  

Undersøke på nytt om det lar seg gjøre å leie 
gymsalen.  
Ønsker begrunnelse for hvorfor det eventuelt ikke lar 
seg gjøre. Foreldrekontakt har vært i kontakt med 
Idrettsetaten, som sier det er skolen sin vurdering om 
de vil leie ut (?).  

 Annet 4 Utleie av SFO  Hva er praksis her? Noen har fått ja til å leie, andre har 
fått nei. Svært ønskelig med tilgang til SFO.  
 
Skolen bør kunne stille med gratis lokaler til ulike 
formål for barna, også f.eks. til bursdagsfeiringer. Her 
bør skolen ha med seg barnefattigdomsperspektivet 
inn i sin vurdering. Utleie av SFO kan være et flott, 
gratis alternativ dyrere bursdagsfeiringer.  

 Annet 5 Trygghetsvakter  Trenger fremdeles flere til å stille opp.  

 Annet 6  Henting av søppel: kreve at en av renholdsarbeiderne går ut 
av bilen og fører tilsyn når bilen kjører ned i skolegården. 
Forelder har observert at søppelbilen har kjørt ned i 
skolegården og rygget bort til søppelboden, i skoletida, med 
begge renholdere inne i bilen.  

Be skoleledelsen følge opp  

 


