
Referat FAU-møte tirsdag 22.mai kl.19:00 
 
Til stede: Kenneth, Stine, Ann-Helen, Annikken, Marit, Jan Kristian, Lill, Janne 
 
Sak 27/17-18: Rektor informerer 
- Lærerkabal neste skoleår 
Skolen har begynt å planlegge neste år. De fire nye lærerne ble presentert for de 
andre ansatte. Det skal være en på 1.trinn, en på 3.trinn, en på 4.trinn og en som 
skal blant annet ha engelsk på 7.trinn. Kontaktlærerne for neste år ligger ute på 
hjemmesidene.  
 
Fellessamling i dag for elevene. Rektor informerte elevene om Spekter 
undersøkelsen som elevene skal gjennom neste skoleår. Handler om skolemiljø og 
mobbing.  
I fellessamling deles det ut «grønne lapper» som de har fått når de er tatt på fersk 
gjerning i å gjøre noe bra for medelever.  
 
Skolen tar mobbing på alvor fra første stund, de lytter til elevenes opplevelse. 
Oppfølging ihht aktivitetsplikten sammen med foreldrene.  
 
Sak 28/17-18: Klatreparken.  
- Status: Alt er overlevert kommunen og vi venter på godkjenning av søknaden i 
kommunen. Ved godkjent søknad kan kommunen forhåndsfinansiere tippemidlene. 
Tippemidler kan utgjøre inntil 50% av det totale beløpet.  
Når godkjenningen er i orden kan elevene involveres i videre planlegging.  
 
Sak 29/17-18: Økonomi 
- Status: Det er brukt penger på «reflekspremie» og litt annet smått. Det er ikke 
kommet inn regninger fra Meny på 17.mai ennå. Fau planlegger at det skal brukes 
en god del penger på klatreparken. I tillegg ønsker vi å bruke penger på stormøter 
som for eksempel Helsesista.   
 
7.trinn har søkt om penger til avslutningsfesten. Dette har fau diskutert pr mail siden 
forrige møte og kommet til at fau ikke støtter dette i år. Skolen sponser denne festen 
med 2000,- og ellers er det spleiselag. Evt får neste års fau diskutere det på nytt.  
 
Sak 30/17-18: Annet  
- Premier til hhv 17.mai og Oserøddagen. Må vi ha så mye av dette? Fau kan invitere 
inn neste års komiteer for å planlegge sammen.   
Plastikk, plastikk, plastikk… kan man finne andre løsninger på premier; for eksempel 
en stempelordning og så får barna velge seg en premie når de har oppnådd et antall 
stempel.  
 
Trafikkvakt til høsten på utsatte steder på skoleveien. Rektor sier at det var fint når vi 
fikk det til for 2 år siden/høsten 2016. Rektor oppfordrer til at fau holder i dette og 
tar ansvar for dette. Evt i samarbeid med skolen.  
 



Voksne vakter til sykkelprøvedagen: Det er vanskelig å få nok voksne til disse 
vaktene. Kan vi tenke mer kreativt rundt dette? 
Siste skoledag er 21.juni. Rektor ønsker at foreldre kan stille opp på sfo et par timer 
midt på dagen slik at alle ansatte kan være med på sommeravslutning. Det er behov 
for 5-10 foreldre som kan hjelpe til den dagen.  Rektor sender forespørsel når det 
nærmer.  
 
 
Referent Janne 
 
 


