
   
 
 

Referat 
FAU-møte 

Onsdag 28.september 2022 
 

Alle klassene bortsett fra 10B var representert. 
+ Oddvar Vik og Egil Berg fra skolen 
Til sak 1 møtte også turkomiteene på 8.trinn 

 
Saksliste: 
 
1/22-23 Informasjon om overnattingsturen på 10.trinn 
 Det ble orientert om skolens retningslinjer for turer på 

10.trinn. FAU og skolens samarbeidsutvalg besluttet i vår at 
skoleturer på 10. trinn skal gå til Oslo. Klassene kan velge 
tidspunkt selv, men det er ønskelig at turen legges til 
høstsemesteret. Program og opplegg lages i et samarbeid 
mellom lærere, foresatte og elever. Det er viktig at 
elevstemmen blir hørt, og av hensyn til motivasjon, så er det 
viktig at elevene blir tatt med og ikke bare får opplegg 
presentert av de voksne. Klassene samler inn penger 
klassevis og det ble signalisert at en slik tur vil koste i 
størrelsesorden 100.000 kr. Av erfaring er det lurt å også 
tenke på Ballet når det arbeides for å samle inn penger. 
Ballet kostet i 2022 kr. 650 pr. elev. 
Fiskå skole ønsker at foresatte er med på turen. Så ble det 
diskutert faglig innhold opp mot lek og moro på turen. Det er 
viktig at det her blir en god balanse. 
 

2/22-23 Valg av leder av FAU og representanter til 
samarbeidsutvalget 
Jens Magnus Jensen (8A) ble valgt som leder av FAU. 
Helen Snø Greenwood ble valgt til skolens samarbeidsutvalg. 
Her møter også FAU-leder 
 
 
 
 



3/22-23 Rutiner / årshjul for FAU-arbeidet. 
FAU legger opp til 5-6 møter i løpet av skoleåret. Årshjulet 
kan påvirkes og endres av FAU hvert år, men gir en oversikt 
over fastpunkter som Natteravntjenesten og møteplanen. 
 
Møtetidspunkt for FAU blir onsdager 17.30-19.00.  
De to kommende møtene i høst blir  
26.oktober og 30.november. 
Samarbeidsutvalget har første møte 12.oktober 

 
4/22-23 Foreldrekonferansen 2022 

Arrangeres i Fønix kino 18. oktober. Arrangementet er 
allerede fullbooket, og Fiskå skole er bra representert. 

 
5/22-23 Natteravntjenesten 

Fiskå skole har fått tildelt to datoer for skoleåret: 3.september 
(allerede gjennomført) og 7.januar. Klassekontaktene på 10. 
trinn har ansvar for å stille med minst to ravner fra hver 
klasse. 

 
6/22-23 Eventuelt 

- Storforeldremøte med tema «seksuell folkeskikk» 
Dette var noe FAU i fjor jobbet mye med, men selve 
foreldresamlingen måtte avlyses pga. Covid. Dette 
arrangementet blir tatt opp igjen, mest sannsynlig 25.oktober. 
Når datoen er endelig fastsatt, blir det sendt ut invitasjon. 
Det legges opp til tre samlinger rett etter hverandre. En 
samling som varer en time for hvert trinn. Det blir tre 
samlinger dels for at det er tryggere å snakke om dette 
temaet i noe mindre grupper, men også fordi innholdet blir 
noe tilpasset de forskjellige aldersgruppene. 
- Inneklima / luftkvalitet 
Det er kommet et ønske om å sjekke luftkvaliteten i 
klasserommene på Fiskå skole. Det er opprettet kontakt med 
byggeier og de vil i første omgang gjøre målinger i klasserom 
1, men FAU ønsker at det måles flere steder. FAU kommer til 
å følge denne saken. (Det ligger an til å bli målinger i uke 
41/42, en opplysning som kom inn dagen etter FAU-møtet).  

 
 
Fiskå skole 29.09.2022 
Egil Berg 
Ref. 


