
REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:  02.05.18 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede fra 
FAU styret: Haakon Fredriksen, ,Dag Arne Ramstad, Eva Rybanska Anne Lene Løvhaug, Magne 

Thiesen (Delvis), Frøydis Gleditsch, Ingrid Thygesen, , Ida Tidemann (sekretær). 
 
Forfall: Inger-Lise Flusund Wong, Nguyen Hoang 
 
Repr. skolen:  Ingen. 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

20.2018 Referat fra forrige møte. 

  Godkjennes uten kommentar.  
 
 

21.2018 Informasjon fra skolen.  

 Siden ingen fra skolen stilte, var det ingen saker meldt fra skolen.  
 

22.2018 Nettvett 

 Det ble avholdt nettvett dag for alle foreldre 18. april ved 
Samfunnshuset. Det var lite oppmøte, ca 20 foreldre av ca 400 elever 
møtte opp.  

 Tilbameldingene er varierende, endel kom ikke fordi de de: Ikke hadde 
barnevakt, hadde vært på forelesning fra barnevakten tidligere, eller 
ikke hadde tid. 

 Neste gang må vi være tydeligere på hva det skal snakkes om på 
Nettvett kvelden, vi må gjøre en tydeligere bestilling på hva vi ønsker 
at det skal snakkes om. Fint å prøve å ha opplegget samtidig som 
skolen har sitt opplegg for barna. Kan også høre om skolen kan stille 
med barnevakt.  

23.2018 17. mai 

 Programmet for dagen blir slik: 
08.30 Flaggheising 
09.00 Barna går opp til t-banen 
10.20 barna begynner å gå i toget i byen 
12.00 Kjøkkenet åpner. Bong salget begynner. 
12.30 Retur til skolen 
12.30 Bodene til barna begynner.  
15.30 Bodene stenger. 
15.30 Kjøkkenet stenger 



15.30 Loddtrekning 
15.40 Avslutning og rydding. 
 

24.2018 Oppgaver 17. mai 

 Skolen tar ansvar for å hente og rigge opp musikk anlegget, og Haakon 
tar ansvar for å rydde det ned.  

 Kakeinformasjon til foreldrene i 1. trinn er gått ut flere ganger, via sms 
og på ukesplanen.  

 17. mai komiteen har satt opp ansvarlige vakter for hver vakt på de 
ulike trinnene, og på de ulike postene.  

 Plasthandsker og plastforkle skal sjekkes at vi har. Ida tar ansvar for å 
ordne plastforkleer hvis vi ikke har.  

 Ida hører om skolen skal ha noe underholdning, dans/sang på 17. mai.  

 Det blir bestemt at vi setter opp telt ved hver bod, for å synliggjøre 
dette bedre.  

 Ida hører om hvem som skal stille fra skolen.  
 

24.2018 Back to school party. 

 Fått avtalt en dato med skolen. Det er gjort avtale med Fyrhuset at de 
blir med på noe denne dagen. Videre info om denne dagen kommer.  

 

  

 

 Til neste gang/ Oppfølging 

 17. mai arrangementet 

 Årsregnskapet 

 Elevenes evaluering på ukesplanen: Hva brukes dette til? 

 Back to school party. 
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Neste styremøte: Utsatt til 20.06.18 

Haakon Fredriksen; Leder    Ida Stadheim Tidemann; Referent.  


