
FAU-møte mandag 27.mai kl.19:00 
 
Ikke tilstede: Jan Kristian, Anniken, Guri, Marthe 
 
Agenda:  
• Rektor informerer 
• valg av representanter til neste FAU periode 
• utforme et budsjett for 17.mai 
• annet 
 
 
Sak 40 – 18/19:  Rektor informerer: 
- Leirskole  
Alle skoler har mulighet til å benytte 5 skoledager til leirskole opphold. Det er ikke 
lagt noen føringer på  gjennomføringen annet enn at staten fordeler et fast beløp.  
FAU mener det er viktig at Oserød legger frem forslag foran FKFU for et felles 
opplegg for alle skoler i Færder og nærliggende kommuner, slik at man eliminerer evt 
forskjeller mellom leirskoletilbudene. Forslag om at setter opp noen alternativer som 
er innenfor samme økonomiske ramme, også kan skolene selv få velge hvilke 
alternativer de går for . FAU bør trekke inn en lærerressurs ( Kristin Øilo) for å 
vurdere hvilke alternativer vi bør fremlegge. Leirsted for 2020 bør reserveres høsten 
2019 
 
- Tema / prosjektundervisning  
det jobbes mye med slik undervisning dette semesteret og Rektor har fått mange 
gode tilbakemeldinger fra elever, foresatte og lærere som liker arbeidsmetoden. 
Rektor ønsker å bruke mer av dette i skolen.  
 
- Trafikkplan  
Rektor fikk spm fra kommunen ang anbefaling fra FAU trafikksikkerhet der vi ser 
behovet for skilting av Skallestadveien opptil Hårkollhallen. Spm om type skilting og 
plassering av skilt. Dette ble avklart og rektor sender svar til kommunen. 
 
Sak 40 – 18/19: Fra FAU 
- Valg: Valg av leder, kasserer og sekretær. Pga lavt oppmøte ble det ikke 
gjennomført valg. dette må prioriteres på neste møte/ avslutningen før sommerferien. 
Rektor skal forøvrig informere ut til aktuelle trinn at det er behov for nye FAU 
representanter til høsten. I forhold til FAU representant for SFO ser ikke nåværende 
FAU behovet for en egen representant og anbefaler  at dette ansvar gis til en av FAU 
representantene 1-4. trinn 
 
 - Budsjett :17.mai. komiteen har ikke kommet med sin rapport fra årets 
arrangement. vi avventer dette. Vi har ikke fått oversikt over kostnader  
 
- Annet: vi hadde en kort oppsummering av stormøte på Nøtterøy kulturhus, men 
kan ta opp tråden igjen når flere er til stede for å kunne gi en anbefaling videre til 
neste FAU. Vi som var til stede var enige om at tema var bra, gjennomføringen var 
bra men det var for mye fokus på foredragsholderens karriere i starten av seansen. 
Dette tok opp for mye av tiden. Vi må også samlet se på et kost/ nytte sammendrag  i 
anbefaling videre.  


