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Sak 1. Hvor mange ønsker vi i FAU? 

- 1-5.klasse skal ha 2 representanter hver.6.og 7.klasse har 1 representant hver. 
 

- Sak2. Elevene og lærernes ønsker for uteområdet. Dugnad for våren. 
-Elevene ønsker Tarzan løype og flere klatrere.  
Forslag til hva vi kan ordne ute:  
Klatreveggen. Få klatretau. Sette opp flere elementer og fylle med fallgrus. 
Isbanen: Få lagt svartgrus og kjøre hoppetusse over. Legge ny kraftigere kant. Duk 
under?  
Sykkelløype. Se over om noe må repareres og sette opp nye skilt. 
Uteklasserom. Det er flotte multihus fra lekolar. Dette er 4,5*4,5 m, og koster 
60 900kr: Hilda skriver søknader for å se om vi kan skaffe midler til dette.  
Lys på baksida. Hilda sender forespørsel til kommunen da dette er et mye brukt 
uteområde. Det faktum at vi har mye elg i området gjør barna redde for å være der 
når det er mørkt.  Vi må også prøve å få lagt litt mer grus på baksiden, der hvor det 
enda er noe gjørme/vått. 
Skolen ønsker å få ordnet med grillen sin. Hilda ordner noen til å sveise på beina. 
 
Sak3.  Fau må få organisasjonsnummer. Da er det beste om vi har styreleder og 
kasserer som sitter flere år, gjerne fast kasserer. Dette ordnes når vi har fått fulltallig 
FAU. 
 
Sak4. Skolen vil søke FAU om penger til fruktordning. Dette er vi positive til. 
Overskudd fra påskelunsj vil gå til fruktordning.  
  
Sak5. Sosiale arrangement for klassene.  
 Det er viktig at man holder flere arrangement for klassene iløpet av året. Det trenger 
ikke bare være klassekontakt som ordner det. Vi er mange foreldre i klassene og kan 
dele på den biten. Mange av de som sitter i FAU har vært der i flere år, så det er 
veldig fint om andre foreldre også kan arrangere de sosiale treffene. Man trenger 
ikke lage store planer, det viktigste er at foreldre og barna møtes. Og man kan også 
avtale med andre klasser å ha sosialt arr ilag. 
 
Sak 6. 17.mai arrangement.  
Vi setter komite og fordeler arbeidsoppgaver. Sender ut forespørsel til foreldrene 
med ønsker om arbeidsoppgaver. Inntektene fra 17.mai feiringen går til FAU og da 
for å styrke skolen og uteområdet.  


