
Referat fra FAU-møte 13.november 
 
Ikke tilstede: Representantene fra SFO, 5. og 6.trinn  
 
Sak 12 – 18/19: Rektor orienterer 
- 2020: Utdanne borgere. Hva slags liv har man lyst til å leve. Må lære barna å lære og 
reflektere. Kompetanse. Refleksjon. Dannelsesperspektivet har kommet sammen med 
utdanningsperspektivet.  Legge opp en undervisning som utfordrer mer.  

- Livsmestring  
- Psykisk helse 
- Digitalisering 

 
På de verdiforankrede tingene er det 139 ”skal” – altså noe elevene skal kunne. 
Praktiske former, mer medvirkning, aktivitet. 
 
- 18.desember: Juleforestilling med tema André Bjerke 
 
- I slutten av januar 1-2 uker hvor elevene blir involvert i læringsmiljøet 
Se etter nye muligheter i utemiljøet. Kan man gjøre noe nytt? Ta opp igjen ordensreglene.  
Dybdelæringsuke om elevdemokrati og læringsmiljø.  
 
1. Folkehelse og livsmestering  
2. Demokrati og medborgerskap 
3. Bærekraftig utvikling 
Disse temaene skal det jobbes med tverrfaglig. Dette går igjen hele veien i læreplanen. 
 
- Magne Bakken tenker på barna. Kommunen har ikke gjort endringer foreløpig. Rektor har 
hatt befaring og fått forståelse for det han mener. Rektor er på saken ift kommunen. 
 
- Hooverboards. Likestilt med sykkel. Hva tenker vi her. Andre skoler tillater ikke 
Hooverboard og skateboard.  Må parkere og låse dette ute.  
 
- I skoletiden må elevene har hjelm på seg når de er på sparkesykkel.  Anbefaler nå at også 
bruker hjelm når bruker hjelm på SFO. 
Lånehjelmer på SFO blir anskaffet.  
 
 
 
Sak 13 – 18/19: Reflekskampanje 
- Stikkprøver 
- Premie? FAU har noen tanker rundt hva denne premien kan være, men vil holde dette 
hemmelig slik vi også gjorde forrige skoleår. 
 
 
 
Sak 14 – 18/19: Stormøtet for elever og foreldre 4. - 7.klasse: 
Vi har et par alternativer som skal sjekkes ut: 
- Kjetil Hasselberg 
Har etablert TL-programmet 



Kjetil og Kjartan show 
Populær  
15.000,- 
- Mathias Øra 
Jobber på Universitetet. 
Hilde sjekker priser. 
- Anja Hammersborg Edin 
Her må vi prute på prisen for at skal være aktuelt 
 
 
Sak15 – 18/19: Anbefalinger ift bursdagsfeiring 
FAU ønsker her å lage en anbefaling.  
Anniken skriver et forslag.  
 
 
Sak 16 – 18/19: Annet: 
- Forespørsel om vennegrupper i 1.trinn. 
Anbefaling om kanskje å ta dette opp igjen 
Tidspunkt? Etter jul i 1.klasse? 
Klassekontaktene må litt på banen her. 
 
- ”Stillingsbeskrivelse” klassekontakt. 
Bør beskrive hva dette innebærer 
To aktiviteter  
Kan noen klassekontakter bistå med å lage en slik instruks 
Sjekke ut FUG 
Hva med Facebookgrupper? 
Felles opplegg for klasser på Halloween? 
 
 


