
FAU-møte 27.05.2019 

Til stede: Bernt, Maria, Anna Kari, Anette, Håvard, Tone og Astrid 

 

024-2018/19 Oppsummering fra 17.mai arrangement 

Positivt. Sikringene holdt. Manglet duker på de runde bordene og noen skøyteledninger/tromler.  

Må kjøpes inn duker og skjøteledninger. 

Coop burde ha bestilling 3 uker før 17.mai. 43 kaker. Mydland-pølser, økte prisen med 5kr. 

Vekslepenger 12000. Ble fort tomt for mynter. Husk at man må bestille vekslepenger minst 3 uker 

før. Kunne vært bruk for to betalingsterminaler. Vipps var bra å ha. Kan det lages vippskonto til fau? 

2500 lodd. Alle solgt. Elevene leverte to premier hver. Sponset sykkel fra elektro-sport, betalte 1500 

for en sykkel til 3500. Sjekke ut lover og regler for loddsalg ifht. Lotteritilsynet. 

Skolen har duker. Bord fra kantina er oppskrapet etter transporten fra skolen til hallen. 

Lurt å se over utstyret til FAU på forhånd.  

Lapskaus i vannbad, tok tid. Burde ha gode beger å ha den i. Alle hadde med en ferdig kanne kaffe. + 

koking på skolen.  

Issalg: ble tomt for is.  

Brukte ALLE bordene. Folk med alle bord.  

Lekene var en suksess.  

Begynte å rydde allerede 13.30. Bør vente til kl.14, da folk begynner å gå når man begynner å rydde. 

Satt igjen med 20kg lapskaus og 10kg pølser. Foreldregruppa kjøpte restene. 

Det er et stort arrangement med mye opp og nedrigging. Klassene blir mindre med årene og det vil 

bli mer arbeid. Kan man flytte arrangementet ned på skolen? Da kan man bruke klasserom og 

kantina/ kjøkken. Lek ute eller i hallen.  

 

Økonomi 

Loddsalg: 34050 

Kaffesalg: 19400 

Fau: 20% av overskudd kaffesalg. 

Handlet for ca.20 000 på Coop. 

Klassen satt igjen med 48 000. 

 

 

 



025-2018/19 Sosiale arrangement i regi av FAU. Oppfølgingssak 

Åpen dag? 

Må samarbeide med skolen om det. Hva skal man gjøre på en slik dag? 

Framføring av noe. Utstilling av det som er laget i k&h. Leker (større elever har ansvar). Salg av kaker 

og kaffe. Inntekt til FAU. Alle klasser kan bake og en klasse kan ha ansvar for salget. Inntekten vil gå 

tilbake til elevene i form av leker som FAU kan sponse. En lørdag. På vinteren, før fotballsesongen 

begynner. 10. har eksamen, så i god tid før det. Januar-mars. 

Klassene må jobbe med hva en slik dag skal inneholde og hva de kan bidra med. Rektor tar det videre 

med kollegiet. 

 

026-2018/19 Inkluderende skolemiljø 

Inspeksjonsrutiner 

Verdier 

Foreldrene. Hva forventes av foreldrene? 

Lage felles standard for rammer. F.eks. bursdagsgaver, sosiale arrangementer,  

Når barna møtes utenfor skolen og foreldrene blir bedre kjent med hverandre vil det resultere i et 

bedre klassemiljø. Må jobbe med disse tingene før det blir krise.  

Kan fau formidle til klassekontaktene hva du kan gjøre som klassekontakt? Eksempler på aktiviteter 

og steder, hvordan man kan bruke skolen osv. Hvordan man kan delegere ansvaret på å arrangere en 

sammenkomst. Foreldrene sitt engasjement er veldig viktig for klassemiljøet. 

Klassekontakter som blir valgt har ikke ansvaret alene og det burde alle gjøres oppmerksom på ved 

før de blir valgt. Tas opp på foreldremøte til høsten hva en klassekontakt skal gjøre. 

Klassekontakt: Lage en oversikt over klassekontaktens oppgaver i god til høstens foreldremøter. Ta 

utgangspunkt i det som står på www.fug.no og forenkle det. Anna Kari lager et forslag. 

 

027-2018/19 Avspasering for elevene 

Ulik praksis knyttet til avspasering på skolene i Lyngen.  

1.-4. avspasering siste skoledag, for jule og sommeravslutning. Elever får tilbud om tilsyn uten 

undervisning den dagen det avspaseres. 

Diskusjon rundt praksis.  

Man kan ikke være en kort ettermiddag og avspasere en hel dag. 

Skal time for time veies?  

Egne avtaler for flerdagersturer 

Vil det bli vanskeligere for skolen å gjennomføre arrangementer utenom skoletid med faglig innhold 

hvis lærerne skal avspasere og ikke elevene? Det må diskuteres med tillitsvalgt. 

http://www.fug.no/
http://www.fug.no/


Alle kan ikke være alene hjemme, og er ikke like enkelt for alle å være hjemme uten tilsyn. 

Man går glipp av noe faglig. 

Det er ikke et makskrav om timer, men et minimumskrav med timer i hvert fag. 

 

028-2018/19 Saker som FAU bør jobbe med 

Uteområdet. Dugnad. Kjøkkenhage. Drivhus.  

Få hjelp i kommunen til å skrive søknader. 

Kan en planlegger i kommunen bistå med noe? 

Eidebakken skole burde ha en grillhytte. Søke midler om dette? 

 

029-2018/19 Evt 

Bursdager. Kan FAU være med å legge noen rammer. Inkludering. Ekskludering. Begrense 

pengegaver. 

Organisasjonsnummer. Rektor snakker med kasserer om dette. 

 

 

Neste møte onsdag 28.august 2019. 

Saker: Klassekontakter, organisering av foreldremøter og åpen dag 

 

 

Astrid Jørgensen 

Sekretær 


