
Referat FAU-møte 09.03.2016 

Til stede: Inga, Bjørn, Wenche og Charlotte (referent) 

1) Orientering fra driftsstyremøtet v/Inga 

Skolen hadde mindreforbruk i 2015. Aks merforbruk. Div. tiltak tilgodeses, bl. a. klatrevegg utendørs og 

miljøarbeider. Se forøvrig referat fra Driftsmøte med vedlegg. 

- Sjekke med AKS om de har behov for utstyr, Erik sjekker.  

2) Klassekontaktmøte 

ca 30 foreldre møtte. Mesteparten av møtet gikk med til gjennomgang av elevundersøkelsen. Mange 

spørsmål fra salen og fin dialog.  

Skolen scorer jevnt over litt dårligere enn undersøkelsen enn i fjor. Flere føler seg mobba enn tidligere. 

Det er bekymringsfullt og FAU ønsker å følge dette opp. FAU ønsker å få vite mer om hvordan skolen tar 

undersøkelsen videre.  

Et reglement skulle utarbeides. FAU ønsker å se dette og lurer på hvordan dette har kommet fram. 

Hvordan har medvirkning fra elevne blitt ivaretatt. Skolen vurderer om elevene skal deles mer opp i 

utetiden.  

Det ble ikke tid til å gjennomføre cafedialog denne gangen med innspill fra klassekontaktene om FAUs 

arbeid og hjem-skolesamarbeid.  

- Vi tar vare på opplegget og gjennomfører det ved en senere anledning.  

- Ønske om innkjøp fra klassekontaktene:  

Store treterninger til spill ute 

Utstyr til bordtennisbord 

Fotballer 

- Referat fra klassekontaktmøte legges ut på nettsiden til FAU. Bjørn legger ut. 

3) Aktivitetsplanen 

* Styremøte FAU med oppfølging av elevundersøkelsen med Jan Gunnar,  

møte 13. april eller 25. april. Inga sjekker med Jan Gunnar. 

* Foreldremøte/klassekontaktmøte: Skal vi ha to møter på høsten? et tidlig med info til klassekontakter 

og et stormøte med et tema? 

Forslag til stormøte: Positiv vri på bruk av medier - Eirik Newt eller Torgeir Waterhouse 

Vi tar dette videre på neste møte.  

* Få fram det viktigste på FAUs nettside. Det er behov for en liten gjennomgang og opprydding. Bjørn og 

Charlotte ser på dette.  

4) Elevundersøkelsen 

Punkter vi ønsker å utfordre skoleledelsen på:  



* Hvordan følger skolen opp elevundersøkelsen - hva er de fornøyde med og hva setter de inn tiltak på? 

* Mange barn på småtrinnet oppgir at de blir slått og sparka - hva gjøre skolen med dette?  

* Hva gjør skolen for å finne og hjelpe de få som blir mobbet? 

* Støtte og respekt fra lærere er nedadgående og oppleves mangelfull blant en del barn. Hva gjør skolen 

for dette? 

* Uro i timene, hva gjør dere? 

Hvordan kan foreldresamarbeidet bli bedre? 

5) 17. mai/Stikk innom 17. mai 

- Planleggingen er i gang. Erik har et møte til med arrangørgruppa. Det er 5 trinn som er hovedarrangør. 

-FAU bevilger inntil 10000 til rig og scene 17. mai. 

6) Gå til skolen 

- Går som planlagt - mulig å kartlegge hvordan dropp-punktene fungerer. Charlotte sjekker 

- Stikk innom vakter ca. i rute. 

 

Eventuelt:  

Innspill til saker neste møte: 

* Samarbeidskultur i FAU 

* politikk på besvarelser på e-post i FAU 

* politikk på langtidsfravær for lærere 

 


