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Referat FAU - møte mandag 18. 11. 2019 

Tilstede: Lene – Marie Olsen, Bjørge Løvset, Bendik Vangstad, Rune Meosli, Agnethe Kristin Jensen, 

Thomas Wærnes Moen, Silje Ringøy, Marthe Svendgård og Monica Marken. 

 

Sak 1:Godkjenne forrige møtes referat 

 Godkjent 

 

Sak 2:Rektor informerer 

 Skolegudstjeneste 11.12.2019 

Det foreligger ny forskrift om at alle elever automatisk er med på denne. 

Dersom noen elever ikke skal delta må det sies fra om dette. Det vil komme et 

skriv med valg om alternativt tilbud eller om eleven ikke skal være delaktig i 

gudstjenestens ritualer.       

 

 Juleverksted 4.12.2019 

Det blir felles juleverksted for alle klassene. Elevene blir satt opp på første 

post, hvor de deretter selv kan velge hvilken post de vil på. 

Det trengs hjelp av foresatte/besteforeldre, minst fire fra hver klasse i 

tidsrommet 8.45 - 13.45 denne dagen. 

 

Forestilling 19.12.2019 

Det trengs foreldrehjelp til rigging tirsdag 17.12.2019 kl. 18. Det er behov for 

16 foreldre fra småtrinnet. 

Det trengs foreldrehjelp til rydding rett etter forestilling torsdag 19.12.2019. Det 

er behov for 16 foreldre fra mellomtrinnet. 

Spørsmål om FAU kan stille med kafé i forbindelse med forestillingen. 

 

FAU diskuterer: 

Bendik Vangstad stiller med bil og henger. 

Rune Meosli kan mulig stille med bil med hengerfeste, nærmere beskjed 

kommer.  

 

Tirsdag 17.12.2019 kl. 18.00 stiller hver klasse med fire foreldre hver. 
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Torsdag 19.12.2019 rett etter forestilling stiller hver klasse med fem foreldre 

hver.  

 

Angående kafé er det erfaringsmessig mye folk og stort trykk på vei inn, så 

FAU tar beslutningen om ikke å ha kafé denne kvelden.     

 

Det må avklares om det skal hentes utstyr til lyd og lys og hvor dette ev skal 

hentes. Laila kontakter rektor angående dette. 

  Noe utstyr må hentes på menighetshuset på Reipå. 

  

Sak 3:Forespørsel fra skolen om å sponse adventsstjerne til klasserommene 

FAU er enstemmig til dette, og sponser tilbudet skolen har fått angående pris 

på tretten adventsstjerner til 3680,-.    

 

Sak 4: Oppføring av klatrestativ 

Underlaget som FAU skulle legge er ferdigstilt og FAU anser sin oppgave som 

avsluttet angående klatrestativ. 

 

Sak 5: Virksomhetsplan 

Oppdaget en feil i årstall på side 17 under Kartleggingsprøver. Årstallet skal 

antakelig være 2020. 

På side 8 pkt. 14: FAU ønsker endring fra «FAU arrangerer et årlig temamøte» 

til  

 «FAU arrangerer temamøter i samarbeid med skolen ved behov» 

 

Virksomhetsplanen godkjennes av FAU med disse endringene.  
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Sak 6:Arbeid med sosial kompetanse 

Det ble lagt fram ønske om å jobbe systematisk med sosial kompetanse i 

skolen. Tips til materiell som f.eks. boka «Sosial kompetanse i hjem og skole» 

av Inghild Blindheim, og opplegg av SmART Oppvekst, se smartoppvekst.no. 

Dette vil være i tråd med blant annet læreplan og skolens visjon og plan for et 

godt læringsmiljø. Ved å jobbe systematisk og bevisst med et slikt opplegg vil 

elevene bli bevisst egne og andres styrker, og få hjelp til personlig utvikling og 

bedre trivsel. De vil også få jobbet inn sosial kompetanse med en felles 

referanseramme rundt dette, og lettere kunne bruke det i spontane 

situasjoner.  

Det er enighet om å legge inn et ønske til skolen om å sjekke ut tips til opplegg 

og å legge dette inn i skolens arbeidsplan fra neste skoleår.  

Laila og Monica skriver et ønske til skolen angående dette. 

 

Sak 7:Eventuelt 

Laila informerte om ting som mangler eller ikke er i orden etter at skolen ble 

tatt i bruk, etter liste fra rektor.    

FAU er spesielt opptatt av manglende parkering og trafikkbildet da dette er 

viktig for sikker skolevei for elevene.  

                 


