
Referat fra FAU møte 04.11.19 

Tilstede: 

1. Klasse: Kristin Moi 

2. Klasse: Marit Håverstad, Silje R. Hodne, Eirin Thomassen 

3. Klasse: Ingen 

4. Klasse Signe Lill Risnes, Veronica Birkeland 

5. Klasse Kristin M-Åsen, Helene Tveit 

6. Klasse: Anne H. Dovland, Christian Olsen 

7. Klasse Ingen 

8. Klasse: Christian Olsen, Solfrid G. Amundsen 

9. Klasse: Reidar Tønnessen 

10. Klasse Linn Evonn Dahle 

 

Rektor Ole informerer kort om hva FAU er. FAU har tidligere bestemt at FAU skal bestå av både 

klassekontakt og vara – altså 2 forelder fra hver klasse. Dette skal sikre bedre representasjon og 

kontinuitet. FAU skal ha en leder og en nestleder. Nestleder er nestleder det første året - for så å bli 

leder neste år. FAU representantene er representanter for alle foreldrene – alle klassens foreldres 

talerør, og fremmer derfor foreldregruppens meninger. Det er ønskelig med et godt samarbeid 

foreldre-skole, dette til det beste for alle. 

Det finnes også nettsider hvor det blir gitt informasjon om FAU sin oppgave.  

 

1. Valg av leder og nestleder 

Leder: Christian Olsen. Nestleder: Eirin Thomassen 

Disse skal også representere FAU i Samarbeidsutvalget (SU) 

 

2. Bestemmelse av kostpris for SFO 

Det har i mange år vært 15,- pr. måltid.  

SFO har ikke egen kokk. Måltidet må være enkelt å tilberede. 

FAU sier at det er ok å øke denne prisen til 20,- pr. måltid, men det ønskes sunn og mettende mat. 

 

3. Gjennomgang av ordensreglementet (skal gjøres hvert år) 

Ordensreglementet blir lest opp 



FAU ønsker fortsatt mobilfri skole 

Ungdomstrinnet har anledning til å gå på butikken i langfri/matfri. Foreldre som har vært på butikken 

i dette tidsrommet sier at det da blir en del bråk + at foreldre har observert nasking. Foreldre har 

også bedt ungdom gå inn igjen i butikken «for å betale».  

FAU ønsker å ta denne saken opp i SU. De ønsker da at elevrådet tar denne saken tilbake til de 

aktuelle klassene for å bedre denne situasjonen. Hvis ikke det blir en akseptabel oppførsel ønsker 

FAU at ordningen hvor elever kan gå på butikken i langfri/matfri innskrenkes. Eksempel: at klassene 

ikke får gå på butikken i 1 måned. 

 

4. Adferdsanmerkninger 

FAU har tidligere ønsket å droppe/se på systemet for adferdsanmerkninger. 

Skolens personal ønsker også å se på ordningen. Skolen ønsker å finne et system hvor de har en 

kontroll/oversikt over orden og oppførsel uten anmerkninger. Dette blir ikke aktuelt for årets 10. 

klassinger 

 

5. Det kom nettopp ut en transpondermelding om netthets 

Det er generelt at foreldre må følge med på hva barna gjør på internett, men det ble etterlyst å vite 

hva man skulle se etter. 

De aktuelle nettstedene denne gangen er: Discord (nettside) og Yolo (App). 

Skolen ser også på om det kan være aktuelt å få inn politiet ift. nettvett. Mulig dette kan være 

preventivt. 

 

6. «Kjærlighet og grenser» 

Dette nasjonale programmet som skolenes 7. klasse har begynner å bli noe utdatert. FAU ønsker å gi 

en tilbakemelding om at det er ønsket oppdatering. 

 

7. FAU facebook 

FAU sine representanter har tidligere kommunisert via egen lukket facebookside. Dette ønsker FAU å 

fortsette med. 

 

8. «Verktøy» for å ta imot nye flyktninger 

FAU hadde i 2018-2019 møte med flyktningekonsulenten og Bente Voreland om å få noen «verktøy» 

for å lettere integrere nye flyktninger.  Det har vært utfordringer mtp. språk og kultur.  Vi venter 

fortsatt på dette. Leder kontakter på nytt Bente Voreland. 

 

9. Lekser 



Rektor Ole ble spurt om de hadde sette på dette med leksefri skole. Ole svarte at generelt ønsker 

skolen litt lekserepetisjon av kjent stoff hjemme for barnetrinnet. Ungdomstrinnet har 

lekseplan/ukeplan hvor det er opp til eleven selv hvor raskt de jobber i timene.  

 

10. Leder og nestleders jobb 

De oppgaver som leder og nestleder får i FAU kan godt delegeres. FAU sine øvrige representanter 

hjelper ved forespørsel. 

 

Referent: Anne H. Dovland 


