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REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:  06. desember 2017  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede fra 
FAU styret: Haakon Fredriksen, , Nguyen Hoang, Frøydis Gleditsch, Ingrid Thygesen, Anne Lene 

Løvhaug, Magne Thiesen, Dag Arne Ramstad, , Ida Tidemann (sekretær). 
 
Forfall: Inger-Lise Flusund Wong, Tonje Hoel, Eva Rybanska. 
 
Repr. skolen:  Anita Torsøe 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

56-2017 Gjennomgang av referat fra forrige møte 
- Referatene bes skrives i word, med bruk av FAU-mal for referat. 
- Det skal komme ut i god tid før neste møte, så medlemer kan få med 

oppfølgingssakene.  
 

57-2017 Info fra skolen 
- Det er blitt gjennomført vennskapsuke. Tilbakemeldingene fra 

elevrådet er at det er positivt med fokus på vennskap.  
- Neste år kommer denne uken tidligere, i uke 36. 

Foreldreopplæring av ipad: 
● Positive tilbakemeldinger fra foreldrene i FAU styret som var tilstede. 

Grei gjennomgang av appene som barna bruker i skolesammenheng.  
● Lærerene brukte tid på å ringe til foreldrene til barna som ikke leverer 

inn leksene sine, for å få disse med. Usikkert om de møtte, og om det 
hadde noe effekt. Dette vil man kunne se fremover.  

Alternativ til elevene som ikke skal i kirken 
● Foreldre etterspør hva opplegget på skolen skal være til de som ikke 

skal i kirken før jul. Dette kommer etterhvert når skolen vet hvor 
mange elever som blir igjen. Det er sendt ut mail til alle foreldre der 
de skal svare om barnet skal i kirken eller ikke i en link som følger 
mailen.  

58-2017 iPad og tilgangskontroll 
- Det er kommet tilbakemelding (blant annet fra iPad undervisningen) 

at foreldre er bekymret for at barnas iPad ikke har ett filter som vil 
hindre de fra å kunne google på uønskede ting. Det har vært mail 
korrenspondanse mellom noen medlemmer og rektor ang. dette, og 
rektor har undersøkt mulighetene for å få på plass ett filter, men har 
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fått svar fra kommunen og IKT ansvarlige, på at det er vanskelig å få på 
plass ett filter, da dette filteret vil hindre skolen i å laste ned endel 
apper og bruke iPaden som de ønsker i undervisningsøyemed. Det er 
samtidig vanskelig å få ett filter som vil filtrere vekk alt av uønsket 
karakter.  

- Skolen oppfordres derfor til å være klar og tydelig til foreldre ved 
utlevering av iPadene at disse ikke har ett filter lastet ned. Det var nok 
noen foreldre som fikk ett inntrykk av at iPadene kun kunne brukes i 
skolesammenheng, og at man ikke kunne bruke de fritt på fritiden. 
Skolen har ett eget filter på sitt nettverk, men dette har de fleste ikke 
hjemme.  

- Skolen og FAU kan være med på å bidra til at foreldre øker barna sitt 
nettvett, og at de tidlig lærer seg å håndtere internett og alle dets 
utfordringer. Samt at foreldre oppfordres til å snakke med barna sine 
om hva de gjør på internett i det daglige.  

59.2017 Skole-Hjem samarbeid 
- Skolen arbeider med strategisk plan for 2018, hvor det blant annet er 

fokus skole-hjem samarbeidet.  
- Skolen vil fortsette med gjennomføring av vennegrupper for 1. til 4. 

trinn. Det oppfordres fra FAU at det skrives gode rammer for 
gjennomføringen av vennegrupper, og at dette blir delt ut i forkant av 
gjennomføringen.  

- For 5. trinn og oppover vil det ikke bli organisert vennegrupper, men 
det er ønskelig med en diskusjon rundt aktiviteter som bidrar til et 
godt skole-hjem samarbeid. FAU foreslår å bidra til en aktivitet med 
felles middag på Bessa eller lignende. FAU vil arbeide videre for å 
utarbeide ett konsept vi kan legges frem for skolen.  

60.2017 Klassekontakter 
- FAU styret har utarbeidet et utkast til retningslinjer for 

klassekontakter. Utkastet sendes til skolen for kommentarer og tas 
opp igjen på neste styremøte for beslutning.  

- FAU styret vil fra 2018 sende ut referat til klassekontakter pr. mail, i 
tillegg til normal distribusjon via skolens nettsider.    

- Klassekontakter vil også få en åpen invitasjon til å delta på styremøter 
for å ta opp aktuelle saker. 

61.2017 17. mai planprosessen 
- Det er nå gjennomført ett oppstårtsmøte, og det er nå på plass en 

arrangementkomitee til 17. mai arrangementet. 6 stk er med i 
komiteen, og alle trinnene er representert. Neste møte i komiteen er 
satt til 08.01.2018 kl 18.00-20.00 på personalrommet.   
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62.2017 Innsamling av ski og skøyter 
- FAU gjennomførte to kvelder på skolen med innsamling av ski og 

skøyter. Informasjonen om tid og sted ble lagt ut på skolens 
hjemmeside og facebook. Melding på sms ble ikke sendt før dag 2, noe 
som trolig resulterte i et noe dårlig oppmøte, og lite innsamlet utstyr. 

- Haakon avklarer behovet med skolen og undersøker alternative 
ordninger for å kunne låne utstyr gjennom skiforeningen eller bydelen, 
evt. leie utstyr til spesielle anledninger. 
 

 

63.2017 Nettvett dagen 
- Dessverre så ble den planlagte Nettvett dagen som skulle omhandle 

Sosiale Medier avlyst. Dette ble gjort samme dag som det skulle bli 
gjennomført. Skolen sendte ut en SMS til alle om avlysningen.  

- Vi håper å få gjennomført dette igjen i februar. 
 
 
 
Eventuelt: 

● Neste FAU møte blir 10.01.12018. 
● Natteravner; Taes opp på neste møte da Inger- Lise som ikke kunne 

stille i dag skulle si noe om dette. 
● Driftstyremøte: Det skal gjennomføre valg av nye styremedlemmer. 

Tar dette opp på neste møte da Dritfstyre har møte 10.01.18 og 
17.01.2018, hvor det antageligvis er valg på det siste møte. Vi finner 
erstattere på neste styremøte. Hoang kan informere litt om hva 
Driftstyre er, og hva de har jobbet med, og hva det innebærer.  

 Til oppfølging: 
1) Mobbing. Elevundersøkelse 
2) Retningslinjer klassekontakt 
3) Skiutstyr 
4) Arrangement for 5. trinn og oppover; Bevilge penger? 
5) Nettvett dag 
6) Valg av nye medlemer til Driftstyret.  

 

Neste styremøte onsdag   10.01.2018 
 
Haakon Fredriksen       Ida Tidemann 
Leder                                                   Referent 
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