
Referat FAU-møte tirsdag 27.februar kl.19:00 
 
 
Sak 7/18: Rektor informerer 
- Tilsyn 13.mars. Dette er et miljørettet helsevern. 
Målet med dette tilsynet er et godt innemiljø og arbeidsmiljø for elevene våre. 
Renhold og eiendomsforvaltning, inspektør, rektor og verneombud er med. Det er 
barnas miljø det gjelder (både arbeidsforhold og psykososiale forhold. Mona 
Tranvåg kommer fra kommunen. Tilsynsbesøket varer fra kl.10:00 – 14:00. Alle 
rutiner må inn i rapporten som skal leveres. Det er et krevende arbeid å forberede. 
 
- Rektor bytter jobb i august. En mulighet hun bare ikke kunne la gå. Har hatt flotte 
år på Oserød, og ønsket seg på ingen måte bort. Men så dukket altså denne unike 
muligheten opp. Vi inviterer ny rektor fra Brattås hit på FAU-møte i mai. 
 
- Lærerkabal: Gunn Hege teamleder på 6.trinn, Heidi Brubakken skal starte i ny 
jobb ved ungdomsskolen på Borgheim. 
 
- Elevundersøkelse 5 – 7 trinn: Føgende funn jobber vi med i etterkant av denne 
undersøkelsen: Hva er bråk og uro, økt fokus på læring, elevmedvirkning scorer 
skolen litt dårlig på – men hva er egentlig medvirkning? Hvordan vet elevene at de er 
med? Vet elever hva medvirkning er? Jobber mye tverrfaglig. Dette er et ledd i 
dybdelæring. Tar gjerne imot tilbakemelding fra foreldre når opplever noe positivt 
(eller negativt). Fint å få feedback. 
 
- Traff spiker med underholdning av PK fredag før vinterferien. Meget vellykket! 
 
- Lenger skoledag på tirsdager neste år: Neste skoleår kan det hende at 
skoledagen blir litt lenger på tirsdager (felles opplegg Færder Kommune).  
 
 
Sak 8/18: Status felles foreldremøte med fokus på sosiale medier 

- Invitasjoner leveres ut onsdag 28/2 
- Innspill til Helsesista ift tema. Siri kommer tilbake til oss med det hun og 

elevrådet har av innspill 
 
 
Sak 9/18: 17.mai og Oserød dagen 

- Vi inviterer komité-ledere til FAU-møtet (17.mai: Jannicke Juel Gevelt og 
Oserøddagen: Jannicke Bakke Wilhelmsen  

- De kommer kl.19:30. Beate Gundersen Myrvang stiller for Jannicke Juell 
Gevelt 

 
Oserøddagen: Veldig strukturert og under kontroll.  Fortsetter samme prisnivå på alt 
som i fjor. Gratis saft. Oppfordrer til frukt og sunne alternativer i stedet for kun kaker. 
Justere litt på vaktordning første vakt slik at ikke bakpå når salgsbodene åpner. 
Premier under kontroll. Syvende trinn skal være med og bære bord til salgsboder. 



Å få ut kontanter er utfordrende. Meny kan bestille kontanter dersom vi er tidlig ute 
og bestiller dette. Kenneth kan bestille både kontanter til 17.mai og Oserøddagen. 
Vi bruker ikke Vipps på disse arrangementene pga alt for dårlig dekning i 
skolegården samt at vi må betale gebyr av salgsinntekt til Vipps. Oserøddagen har 
byttet leverandør til Kiwi pga gunstigere priser. 
 
17.mai: Beate Gundersen Myrvang og Jannicke Juell Gevelt var med på evaluering 
av forrige 17.mai og det meste blir videreført. Noen justeringer ift vaktskifte og også 
plasseringer av leker. Litt færre aktiviteter i fjor viste seg å være vellykket. Det som 
ikke fungerte så bra var rydding. Vil være en ryddevakt som ser til at de som er 
oppnevnt til ryddemannskap gjør det de skal. En annen ting er å telle penger, det 
kan gjøres underveis, blir veldig omfattende å sitte igjen til slutt. Kanskje flere kan 
sitte og telle enn bare én (viser til måten Oserøddagen gjør dette på). 
Første komitémøte er 15.mars og det er mange i komitéen.  
Ønskelig at flagg og faner blir tatt med tilbake til skolen av 17.mai-komitéen også i 
år. Premier er alltid en utfordring, men tror har kontroll på dette. Supert å kunne 
bruke sms-tjenesten til skolen for å informere slik det ble gjort ifjor. Oppfordre alle til 
å huske kontanter. Det blir samme prisnivå som i fjor. Komitéen droppet 
underholdning i fjor. Med de rammene vi har nå er det ikke så lett å få til 
underholdning som alle får med seg og gir den oppmerksomheten dette fortjener. 
Tale av elevrådsleder vil fortsatt være en del av programmet.  
 
 
Sak 10/18: Status klatreparken.  
- Hatt befaring i dag med Høyt og Lavt. Hadde med Tor Arne Morken fra Plan- og 
Bygningsetaten, Sir og Jan 
6 -7 apparater og 60 - 70 meter zipline. Skog bak lekeapparat og husker. Zipline inn 
mot skogen. Mulighet for å ekspandere videre om man vil. Det står og faller nå litt på 
kommunen ift lekeparkdirektivet. Morken skal sende over det han har av føringer. 
Høyt og Lavt mener at området godt egnet. Bør sette av en pott hvert år til 
vedlikehold. Høyt og Lavt tilbyr serviceavtale. Vi får nå en anbefaling ift apparater og 
oppsett. Vi må antakeligvis sette ut dette på anbud. Vi må lage en kravspek. Må 
påberegne en del dugnad ift fjerning av stein osv. Typisk foreldredugnad. Kanskje 
kommunen også kan stille med gravemaskin som gjør første grovarbeidet.  
Neste steg: Føringer fra kommunen, tilbud fra Høyt og Lavt, deretter må vi lage 
business case for å søke midler. Lage en presentasjon  
Søknad tippemidler er 15.juni. Dokumentmappe  
Bør settes en komité som jobber med dette. Sosiallærer Siri er en fin ressurs i denne 
gruppen. Øyvind Hammerstad fra lærersiden har også veldig lyst til å være med. 
Mette har lyst til å være med fra FAU. Jan er leder for denne komitéen. Lage en liste 
over potensielle sponsorer. Alle har i oppgave å tenke på hvem som kan være 
potensielle  sponsorer innen vårt neste FAU-møte.  
 
 
Sak 11/18: Økonomi 
 
 
 



Sak 12/18: Annet 
- Tur til Skrim i regi av Bergan Vel. Bergan Vel lurer på om skolen vil ta over 

praktisk gjennomføring av dette. 3 døgn. Telttur, padling og fiske. Er det noen 
av foreldrene som tenker at dette kan være interessant? Ble ikke arrangert i 
fjor. FAU føler ikke naturlig å være ansvarlig for dette, men vi ”sprer” 
budskapet og sjekker ut om evt noen foreldre fra skolen er interessert i å 
være praktisk gjennomføring av en slik tur sammen med Bergan Vel. 
 

- Kort tid til å spise skolematen. Ikke alle rekker å spise ferdig. Har de 15 
eller 20 minutter? Kan ta med mat ut. Ser de film? Da er det ikke så rart at det 
å spise tar lang tid. Blir litt opphengt i det de ser i stedet for å konsentrere seg 
om maten.  
 


