
Referat FAU-møte 13.9.16 
Tilstede: Yvonne Garthe, Kjetil Gill Østvold, Sarah Danielsson Grøndahl, Cathrine A. Dahl, Ragnar 

H Jacobsen, Hanne Melhus Høeg, Ragnar Jacobsen, Per Hagen, Ingvil Gjelsvik, Lars Røise 

Forfall: Ingen forfall  

 

1. Velkommen. Valg av roller i FAU skoleåret 2016/2017 

 Leder: Cathrine A Dahl  

 Nestleder: Lars Røise  

 Kasserer: Kjetil Gill Østvold  

 Sekretær: Ingvil Gjelsvik  

 Ansvarlig for 17.mai: Ragnar H Jacobsen  

 Ansvarlig for juleavslutningen: Per Hagen (6.trinn)  

 AKS-ansvarlig: Yvonne Garthe  

 Skolemiljøutvalget Hanne Melhus Høeg 

 

2. Slik jobber FAU  

CAD gjennomgikk FAU’s roller og oppgaver for nye medlemmer  

Til møtet med foreldrekontaktene vil det også gjennomgås litt hvilke oppgaver som i 

hovedsak ligger til foreldrekontaktene, og hvilke som ligger til FAU.   

 

3. Skolens ledelse orienterer og svarer på spørsmål 

 Rekrutteringsprosess av ny assisterende rektor pågår  

 Det arbeides nå med en ny plan for elevenes psykososiale miljø. Herunder inngår 

blant annet:  

o Alle lærerne skal kurses i et undervisningsopplegg innenfor tema sosial 

kompetanse som kalles «mitt valg»,   

o Skolens nye helsesøster, Gry Fagerbakke, vil kurse lærere og elever i 

psykologisk førstehjelp. Det går ut på at man skal ha et selvhjelpsverktøy for 

å håndtere sine ulike tanker og følelser bedre, i ulike soner (rød, gul, grønn), 

og dermed et språk man kan bruke for å forklare hvordan man har det.  

o Det blir et fokus også på tema press og stress for barn, hvor barna kan få 

verktøy for å håndtere stress  

 Ny plan for matematikkopplæring er i bruk, der det særlig er vekt på tallforståelse og 

måling. Det er mange gode tips til lærerne om hvordan de kan jobbe, noe som er blitt 

godt mottatt, at det er et godt verktøy i matteundervisningen  

 Skolen er kommet med ny portal og læringsplattform (It’s Learning). I denne 

forbindelse jobber skolen med ny kanalstrategi, og trenger innspill fra FAU på 

områdene hjem/aks og hjem/skole, innen 17.10.16. Strategien sirkuleres på e-post, 

da FAU ikke har noe nytt møte innen denne fristen.  

 Nettbrett. Elevene på A-basen (1. og 2. trinn) vil få hvert sitt nettbrett (1:1) i 

undervisningen i løpet av høsten. I første omgang er det på skolen barna skal benytte 

nettbrettet, men målet er at barna skal få ta det med hjem og benytte det til lekser.  

 Samarbeidet mellom skolen og AKS er styrket. AKS – leder Kim Brantenberg er nå 

en del av skolens ledelse. AKS utarbeider nå en utviklingsplan basert på fjorårets 

brukerundersøkelse.  

 Uteområdene: Undervisningsbygg har fått i oppdrag av Utdanningsetaten å utrede 

behov for oppgradering av skolegården. I denne forbindelse er det berammet et møte 

for å utrede behov 21.9.16. Tilstede på møtet vil være skolens ledelse, representanter 

fra FAU, etat for skolebygg samt undervisningsbygg. Skolen og FAU må fortsatt 

være pådrivere.  

 Nytt elevråd er på plass, og første møte i elevrådet 14.9.16. De skal være med på å 

utrede behov i ny skolegård.  



 Vennegrupper. FAU ba om en klargjøring av hva som var rutinen for dette, da det er 

ulik praksis fra år til år etter 2.trinn. Skolen har ikke ansvaret for dette etter 2.trinn, 

men anbefaler på det sterkeste å opprettholde vennegrupper så lenge det er mulig. Det 

er også viktig at skolen tydelig formidler til foreldrene hvor godt virkemiddel 

vennegrupper er for det sosiale miljøet, dette ser ut til å ha effekt på hvor lenge 

vennegrupper opprettholdes.  

FAU ønsker å komme med en anbefaling ovenfor skolen om hvor lenge man 

minimum bør avholde vennegruppe etter møte er avholdt med foreldrekontaktene 

19.sept.  

 

4. Skolegården – valg av arbeidsgruppe i FAU  

Ragnar H Jacobsen og Sarah Danielsson Grøndahl. Øvrige FAU-medlemmer bidrar der det er 

behov.  

 

5. Juleavslutning – valg av ansvarlig (6.trinn)  

Per Hagen har ansvaret for koordinering mot 5.trinn og nedsetting av komite til 

juleavslutningen for 5. og 6. trinn. 

 

6. 17.mai-arrangement – valg av ansvarlig (3.trinn)  

Ragnar H Jacobsen har ansvaret for å nedsette en komite. Foreldrekontaktene oppfordres til å 

bidra, samt frivillige fra 3.trinnsforeldrene. Erfaringsnotater og møtereferater fra tidligere 

ligger på skolens nettsider.  

 

7. Valg av representanter til skolemiljøutvalget  

Hanne Melhus Høeg sitter i skolemiljøutvalget for året 2016/2017 

 

8. Valg av kontaktperson mot AKS  

Yvonne Garthe vil være FAUs kontaktperson mot AKS for året 2016/2017  

 

9. Kort orientering om driftsstyret 

Fra FAU sitter Cathrine A Dahl (nå leder) og Knut Olav Irgens Høeg (nestleder). Disse sitter 

frem til jul.  

 

10. Evt. henvendelser fra foreldrene  

Ingen henvendelser. Tema vennegrupper tas opp i møte 19.9 med foreldrekontaktene.   

 

11. Datoer for kommende FAU-møter (kalles inn i kalender)  

 Tir 25.10 kl. 19  

 Tir 29.11 kl. 19  

 Møte med foreldrekontakter og FAU førstkommende man 19.9 kl. 19 

 

12. Eventuelt  

Ingen saker  


