
FAU- møte 01.11.18 
 
Tilstede: 
 
 1.klasse: Anita Skarstein 
 2.klasse: Inger Lise Hilestad 
 3.klasse: Runhild Skaprengland 
 4.klasse: Mariann Engestøl 
 5.klasse: Møyfrid Oustrop 
 6.klasse: Hans Ivar Eieland 
 7.klasse: Christian Olsen 
 8.klasse: Linda Briet 
 9.klasse: Ingen 

10.klasse: Anne Dovland 
 
 
+ Rektor Ole Kristen Hægeland (første del av møte). 
+ Irene Tveit, tidligere FAU leder. 
 
 

 Ole Kristen hadde gjennomgang av FAU sine vedtekter.  
 Foreldrerepresentantene skriver under på taushetserklæring. 
 Leder, nestleder og sekretær velges 

o Leder: Åse Beate Buås Vetrhus 
o Nestleder: Christian Olsen (blir leder for skoleåret 2019/2020) 
o Sekretær: Møyfrid Oustrop 

 Det er ønske om at FAU sitter lenger en et år av gangen, slik at det ikke blir 
«nytt» FAU hvert år.. 

o Forslag: både klassekontakt og vara møter på FAU-møtene, da er vara 
klassekontakt året etter og sitter to år omgangen i FAU. 

 
Henvendelse fra foreldre: 
 

 Hvordan blir anmerkninger brukt i barne og ungdomsskolen?  
o Hvordan blir anmerking praktisert? 
o Gjennomgang av hva som ligger i anmerkningene. 

 
 Gruppering av elever på fotballbanen 

o Problemer med at elevene grupperer seg på fotballbanen, ender med 
krangling og slåsskamper. 

o Det er godt med vakter ute i friminuttene 6-10 vakter i hvert friminutt. 
o Mulighet for at lærerne deler inn lagene. 

 
 Noen klasser opplever mye bråk i timene. 



o Det er kommet forslag om at foreldrene til de som lager uro er tilstede 
i timen. Har hørt om positive tilbakemeldinger fra skoler som har 
prøvd dette. 

o Ønsker at alle stiller opp på foreldremøtene. 
o Ønske om at flyktningkonsulenten er tilstede i de klassene der det er 

behov. 
 

 Noen klasser opplever at det er dårlig respons på aktiviteter som blir 
arrangert.  

 
 FAU leder sender brev til flyktningkonsulenten, rektor og sosiallærer om å 

være tilstede på neste FAU-møte. 
o Ønsker å ta opp hvilke verdier og holdninger skolen har og hva som 

forventes av foreldre, elever og lærere. 
 

 Skoleskyss eller offentlig skyss? 
o Er skoleskyssen åpen for alle? 
o Anledning for andre å sitte på hvis det er plass. 
o Bussene går ikke i feriene. 
o Kommunen betaler for bussen til de som har behov for buss. 
o FAU skriver brev til rektor som han videresender til buss selskapet om 

det er skoleskyss eller offentlig. 
 

 Klassekontaktene har ansvar for å arrangere to aktiviteter pr.år i sin klasse. 
 

 Ønske om at rektor en med på første del av FAU-møtene.  
o Rektor ville gjerne det! 

 
 

Referent: Irene Tveit 


