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                               "Med tro på oss selv og hverandre, strekker vi oss mot nye mål" 
 
             

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 09012019 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer 
 
Til stede: Dag Arne Ramstad, Abdihami Husein, Marianne Mokastet, Hoang Nguyen, Lars 

Kristian Askeland, Linn, Vigdal, Line Gundersen, Ingrid Thygesen 
 
Forfall: Haakon Fredriksen, Yuliya Martynenko, Mina Holm 
 
Repr. skolen: Irene Mogensen  
  
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

1. 2019 Gjennomgang av referat fra forrige FAU-møte  
- Referat fra forrige møte ble godkjent 

 

2. 2019 Informasjon fra skolen  
- Hjemmesiden er endret etter innspill. Det nyeste ligger nå øverst. FAU 

ønsker at referatene fra det siste året kan ligge ute 
 

- Elevundersøkelse gjennomført før jul. Skolen vil nå analysere resultatene 
og funnene blir lagt frem for FAU når dette er klart. I tillegg vil det 
informeres om dette på foreldremøtene våren 2019.  

 
- SMU: organ som skolen skal ha. I dette organet skal elevrådet, FAU, 

ansatte, skoleledelse og kommunen være representert. Representant fra 
FAU er Ingrid. Irene leder organet. Det er planlagt 2 møter våren 2019. 

 
- Nettvett: Skolen har fått noe støttemateriell som de ønsker å bruke. 

Materiellet er rettet mot 1-4 trinn og 5-7 trinn. Skolen jobber kontinuerlig 
med nettvett gjennom hele året. FAU ønsker å arrangere en 
nettvettskveld, slik som tidligere, men viktig at det blir samkjørt med 
skolen. Det var ikke god respons på denne temakvelden i fjor, så FAU får 
vurdere om det skal gjøres annerledes i år.  

 
- Politikontakten: FAU ønsker at politikontakten i bydelen kan komme på et 

FAU møte, Irene prøver å invitere inn til møte den 06.02.19.  
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- Vennegrupper: det er litt ulike erfaringer rundt gjennomføring av 
vennegrupper. Noen etterlyser litt mer informasjon rundt gjennomføring. 
Det bør være tydelig på hvem som skal ha vennegruppe når (mnd). Forslag 
om at det kommer en liten påminnelse innimellom, på ukeplanen. 
Kontaktlærere tar opp tema på foreldremøte.  

 
 

3.  Åpen diskusjon: trekke frem det positive med skolen  
- Det er viktig å trekke frem det positive med skolen, mange av skolene i 

nærområdet som kommer med positive tilbakemeldinger, f.eks høflige 
barn, overgang skole/aks fungerer godt, vennskapsuke, matteuke, 
leseuke, uteaktivitetsuke, felles karneval, fotballturnering, skidag, 
spesialgruppene osv. Dette er viktige ting vi må kommunisere til foreldre 
og elever på skolen.  

 

4. 2019 Innsamling ski/skøyter 
- Det ble gjennomført som planlagt, men dessverre lite respons. Fikk ikke 

inn mye utstyr.   
 

5. 2019 Driftsstyret  
- Yuliya fra FAU sitter som representant i driftsstyret.  

 

6. 2019 Fokusgrupper  
Forslag til fokusgrupper:  

- Det pedagogiske på skolen (Dag og Ingrid) 
- AKS (Dag og Ingrid)  

 

7. 2019 Fyrhuset  
- Fyrhuset blir ikke lagt ned.   

 

8. 2019 
 

17.mai komite 
1.trinn: Linn 
2.trinn:  
4.trinn: Cecilie  
6.trinn:  
Lars Kristian kan hjelpe til å bistå ved oppstart av gruppen  
Alle representantene til 17.mai komiteen må være på plass til neste FAU-møte 
(06.02.19) Første møte i 17.mai komiteen blir onsdag 06.februar kl 17.00, før FAU 
møte. Lars Kristian koordinerer og blir med på første møte.  
 

9. 2019 
 

Eventuelt 
- Status på regnskap litt oftere i møtene slik at vi vet hvordan økonomien er 

og at FAU kan gjøre prioriteringer iht innkjøp. Forslag om å kjøpe inn noen 
leker (baller o.l) til hvert trinn.  

- Ønskelig å diskutere dette på neste møte.  
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Neste møte onsdag 6.februar kl. 18.00-20.00 
 
 
Ingrid Thygesen                                                               
Referent                                                                            
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