
Referat fra FAUmøte 20.november 2017.  
Tilstede: Jan Kristian, Marit, Anniken, Lill, Janne, Stine, Ann-Helen,  
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Rektor orienterer Trafikk og refleks: Reflekskampanje oppstart 
1.desember. Skolen er positiv til at det blir en felles gave 
som premie. Ann- Helen sjekker ut litt forskjellige 
alternative til underholdning som premie.  
 
Trafikk-kontroll utenfor skolens hovedinngang om 
morgenen torsdag og fredag i uke 47. Foreldre stopper 
og parkerer i rundkjøringen. Det er ønskelig å få noen 
fra FAU til å hjelpe til med å stå om morgenen disse to 
dagene. Rektor lager en lapp med info som leveres til 
foreldre som kjører barna til skolen.  
 
Rektor mener at Kommunens beredskapsplan ikke er 
detaljert nok på punktet som handler om terror/skyting 
etc. Rektor har snakket med politiet om hva som bør inn 
i planen, den er sendt til politiet slik at de kan se over 
den. FAU får se den når den er klar.  Detaljene er unntatt 
offentlighet.  
 
Sosiale medier og tiltak på skolen: Det er stygge ting 
som skjer på de eldste trinnene. Tøff språkbruk. 
Helsefremmende gruppe og Siri sosiallærer skal ha 
fokus på å bry seg om hverandre og  språkbruk. De skal 
pynte skolens juletre med hjerter med positive utsagn. 
Det blir gratis kantine for å markere dette. Det er for det 
meste fokus på generelle holdninger, ikke spesielt 
sosiale medier. 
Forslag om at skolen har en undervisning/informasjon 
fra for eksempel politiet om hva som kan skje om man 
bruker telefon/sos medier uten å bruke fornuften.  
Invitere til storforeldremøte med fokus på nettvett etc. 
Rektor utfordrer FAU til å komme med forslag til 
innhold og hvem som evt kan komme og si noe om hva 
som rører seg på denne fronten.  
 
Skolen har gjennomført spekterundersøkelse på 6.trinn. 
Det blir foreldremøte nå i etterkant.  
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Klatrepark 
 
 

FAU ønsker å fortsette med å jobbe for å få til 
klatrepark på skolen. Utarbeider arbeidsplan og 
fordeler oppgaver. Andre foreldre utover FAU bør 
engasjeres etter hvert.  
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Orientering fra 
NKFU 

Status leirskole: Oserød vil at leirskolen skal være på 
våren 6.trinn eller høst 7.trinn. Vi ønsker 4 
overnattinger, og heller nærme.  
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Annet:  
 
Henvendelse fra 
foreldre om dårlig 
vei som brukes til 
skolevei 
 
 
 
 
 
 
Skolens 
svømmeopplæring 

 
 
Spørsmål om veien som går over jordene mellom 
Nordre Nesvei og Bergankrysset. Denne er blitt dårlig 
av regnværet i høst. Mange barn bruker den som 
skolevei. Veien er privat. Kan FAU ta kontakt med 
grunneier og høre om veien kan utbedres. Slike den er 
nå kan den være farlig å bruke. Stine tar kontakt med 
grunneier.  
 
 
Jan Kristian ønsker å følge opp bekymringen for 
svømmeundervisning.  Rektor sender mail til Christian 
Thaulow hvor hun overbringer bekymringen og forslag 
om å tenke kreativt. For eksempel med å ha 
svømmeopplæring utendørs på Ulvøtangen. 
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Økonomi 

 
Utgår fra dagens møte 

 
 
Ref Janne 
 


