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Ørnes skole 

05.10.20 
 

 

Referat fra møte i FAU ved Ørnes skole 

 
Mandag 5. oktober kl. 18 – 19.  

Til stede: Hilde-Iren Nereng, Lennart H. Wassvik, Marianne Morsund, Veronica Werningsen, 

Wivi A. Severinsen, Siw Heidi Bjerga,  

Lise Hogstad, Marit Selstad (vara), Svein Lorentsen (vara) 

 

Meldt forfall: Kenneth L. Rendal, Kim-Børge Skjellstad, Ørjan Johannessen 

 

 

Saker:  

01/20:  Om oppgaver som klassekontakt og rutiner for møtene i FAU.  

FAU møtes i oktober, november, februar, april og juni.   

Rutiner: 

• På første møtet velges leder, nestleder og sekretær.  

• Representantene melder saker til leder i FAU. 

• Leder i FAU sender saksliste på mail til rektor i forkant av neste møte. 

• Rektor sender innkalling til møter via SMS + mail 

• Sekretær sender referat på mail til rektor, som legger disse ut på hjemmesida. 

• Representantene må selv melde forfall til leder og sørge for å varsle sin vara. 

• Rektor deltar på møtene ved forespørsel.  

 

Forslag til saker FAU kan engasjere seg i: 

 

-samarbeidet mellom skole og hjem 

-saker som tas opp på foreldremøter  

-elevenes læringsmiljø 

-forebygging av mobbing 

-sosiale tiltak for elevene 

-inkludering av elever som er flyktninger/innvandrere  

-skolens uteområde 

-trafikkforhold i nærmiljøet 

-overgangen mellom barne- og ungdomsskole 

-felles utfordringer som tenåringsforeldre  

-hvordan få alle foreldre med 

 

02/20: Samarbeidet mellom hjem og skole.  

Rektor la fram utkast til plan for et godt skole-hjem samarbeid. Representantene kom med 

forslag og innspill som tas med i planen. Planen skal vedtas i SU, og blir deretter lagt ut på 

hjemmesiden. 
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03/20:         Valg av leder, nestleder og sekretær. 

Leder: Marianne Morsund (møter også i Samarbeidsutvalget, SU) 

Nestleder: Lise Hogstad (møter også i Samarbeidsutvalget, SU) 

Sekretær velges på neste møte. 

 

04/20: Møteplan 

Neste møte blir torsdag 26. november kl. 18. Ta kontakt med din vara dersom du ikke kan 

møte, og gi beskjed til leder i FAU. Dersom du har saker du ønsker å ta opp i FAU skal disse 

meldes til leder:  

Marianne Morsund, mobil: 93894972    Mail: marianne.morsund@gmail.com 

 

 

 

 

Nelly Undersåker Enga 

Rektor 
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