
Referat fra FAU møte på Oserød skole tirsdag 30.04.19 
Til stede: Rektor Kari, Jan, Hilde Marie, Ann Helen, Mette og Marthe 
Frafall: Anniken, Guri, Marit 
 
Sak 38 18/19: Rektor informerer: 
● Leirskole: Kommunestyret har vedtatt at hver og en av Færderskolene selv 

velger hvor de vil dra og varighet (4 eller 5 dager) Skolen får et 
budsjett/tilskudd. Overskytende utgifter må dekkes av skolen/FAU. Skal 
skolen, FAU eller trinnene bestemme? Dette er en sak som tas opp i neste 
FAU (lærer Kristin Øilo har mye erfaring på dette feltet). 

● Eventyrleieren: Rektor har vært i kontakt med utedrift i Færder for å bestille 
nye tømmerstokker og grus. Rutine for dugnad på eventyrleieren har «falt ut». 
FAU møtet i dag bestemmer at det skal opprettes en egen dugnadskomite for 
denne dugnaden (på lik linje med komiteene for 17.mai og Oserød dagen). 2. 
trinns foreldre (2 foreldre herfra utgjør dugnadskomiteen og tar for seg liste 
over det som skal gjøres fra SFO- leder Bente) tar hovedansvar og inviterer 
med 1. trinns foreldre tidlig etter skoleoppstart på høsten. Komiteen for høsten 
2019 er Jan og Hilde Marie. De møtes onsdag 21.08.19 for å gå gjennom lista 
fra SFO. Dato for dugnad er satt: 11.09.19! Rektor informerer om dette på 
foreldremøtet til kommende 1. klassinger, slik at de allerede vet datoen før 
skolestart.  

● Irmelin Skjold fra Færder kommune (som er trafikksikker kommune) har tatt 
kontakt med skolen etter FAU sine innspill til tryggere skolevei for Oserød 
elever. Hun ønsker et møte med FAU for å se på muligheter for Oserød skole 
til å opprette «hjertesoner». Dette tas opp i neste FAU. 

● «Klar-Færder-gå» kampanje fra 13.mai til 13.juni 2019: kampanje med fokus 
på aktiv til skolen. Det skal registreres klassevis hvor mange elever som har 
gått, syklet eller rullet 400 meter eller mer til skolen hver dag. Premier til de 3 
beste trinnene. 

● Hårkollen Dagsenter i Hårkollhallen er et tilbud til mange brukere i Færder 
kommune. Dette er et tilrettelagt senter for brukere med spesielle behov. De 
kjøres til senteret og slippes av ved inngang i 2.etasjen der de holder til. Her 
får ikke transporten snudd, så drosjer/minibusser må fortsette veien forbi 
dagsenteret og ned den bratte bakken ved garasjene. Det er farlig for elever å 
sykle denne veien til skolen, da det lett kan skje en kollisjon mellom 
transportkjøretøy og elev på full fart på sykkel i denne bakken med liten 
oversikt. Elever skal derfor ikke sykle opp her og forbi dagsenteret til og fra 
skolen. Elever ved Oserød skole skal heller ikke bruke fugleredehuske og 
«sansestiene» her i dagsenterets åpningstid. De skal heller ikke bruke 
lekeplassen til de nye boligene på Oserød myra.  

● Skolen ønsker seg en egen fuglereirhuske – sak for FAU. 
● Elevene ønsker seg en skaterampe – sak for FAU. 
● Skolen/elevene ønsker seg en flytsti – sak for FAU. 
● Ny inndeling av skoledagen fra høsten 2019: Første time utvides til 1 t og 15 

min, så blir det 20 min friminutt, 1 t, og 20 minutters friminutt. Spisefri blir som 
tidligere 20 minutter. Dette er endringene. 

● Kontaktlærerne fra høsten 2019 er bestemt 



● Plast er tema i fagfornyelsen denne perioden.  
 
 
 
Sak 39 – 18/19: Fra FAU 
● Ønske om at rektor informerer på ukebrevene om storforeldremøtet 20. mai kl. 

18 
● Søknad om midler til klatrepark: Jan informerer om at han venter på svar fra 

Sparebankstiftelsen i løpet av mai 
● Bongsystem innføres på 17.mai i år. Alle elevene får et bestemt antall bonger. 

Utover dette må man kjøpe bonger. Men slik sikrer man at alle elevene får 
bonger å bruke. 

● Mette har ordnet vipps avtale for Oserød FAU (vippsnummer 562140), og har 
ordnet et nytt vipps salgssted som heter 17.mai komiteen Oserød skole 
(vippsnummer 563100). Hun gjør det samme for Oserød dagen, dersom 
komiteen ønsker det (avventer erfaringer fra 17.mai arrangementet). 

● FAU skal høsten 2019 legge nye føringer for 17.mai komiteen for å begrense 
plastpremier og også legge økonomiske føringer. Det er ikke et mål at 17.mai 
skal innbringe store inntekter for FAU, men være et arrangement som kommer 
alle elevene til gode og samtidig forsøker å redusere plastbruken. 

● FAU skal høsten 2019 lage budsjett for Eventyrleieren. 
 
 
 
Neste FAU møte: mandag 27.mai 2019 kl. 1900 
Nye representanter skal inn/verv skal videreføres 
 
 
Ref. Marthe Dalen Monge 
 
 


