
FAU-møte tirsdag 27.08.2019 

 

Til stede: Bernt Isaksen, Espen Lyngdal, Mindaugas Arlauskiene, Anna Kari Sandvik, Håvard 

Bakkehaug, Tone Iversen og Astrid Jørgensen 

 

Saker: 

001-2019/20 Hvilke oppgaver har man som klassekontakt? Presisering av oppgavene. 

FAU har utarbeidet et skriv hvor det står hvilke roller en klassekontakt har.  

 

002-2019/20 Organisering og innhold på foreldremøter. 

I skrivet om klassekontaktrollen kommer det også fram hva som kan diskuteres på foreldremøtene. 

Dette er også noe kontaktlærerne kan jobbe ut fra når det er foreldremøter. Elevene kan komme 

med innspill til hva som skal tas opp på foreldremøtene.  

FAU har noen temaer som ønskes at skal tas opp på foreldremøtene. FAU har også noen forslag til 

hvordan foreldremøtene skal være. 

Viktig at det sikres at alle foreldre blir nådd. Hver klasse må finne ut hvilken kommunikasjon som 

passer for klassen (facebook, messenger, e-post, sekkepost osv). 

Få noen retningslinjer for innsamling av penger til klasser. 

Anna Kari gjør noen endringer og sender dokumentene til rektor slik at de kan brukes på 

foreldremøtene.  

 

003-2019/20 Åpen dag skoleåret 2019/20 

FAU ønsker at det arrangeres en åpen dag og at lærerne finner tema for dagen. Kan være utstilling, 

faglige prosjekter klassene vil vise fram, BlimE!-dansen osv. Dette blir opp til skolen å bestemme. 

FAU organiserer salget og får inntekten. Foreldrene i klassene må bidra med kaker, pizza ++ til salget.  

Hvordan skape engasjement blant elever, foreldre og lærere? 

Tidspunkt: En lørdag, mest sannsynlig etter jul, da det er kulturkafè og mye som skjer på skolen før 

jul. Mellom uke 1-10? 

Avspasering: Må diskuteres nærmere hvordan det skal kompenseres 

Åpen dag er for hele bygda, ikke bare elever og foreldre. 

Trekke inn elevrådet mot dette og kanskje avisa for å få informasjon til bygda. 

 

 

 



004-2019/20 Eventuelt 

- Utearealet: Ballvegg må tas opp i det nye FAU i forhold til å søke om midler, dugnad osv. 

Er laget en liste med noen ting som skal bestilles. Dette skal tas tak i straks. Arbeidet er i gang. 

- Ungdomstrinnet har flere timer enn barnetrinnet og har derfor kortere pauser, det er også 

vanskelig å få de til å gå ut i friminuttene. 

- Innkjøp av duker til de runde bordene som brukes på 17.mai, som lånes av L/K. FAU må ta 

stilling til om det skal kjøpes inn duker til å beskytte bordene som blir lånt. 

- Organisasjonsnummer til FAU må følges opp. Må foreligge et stiftelsesdokument og 

vedtekter for FAU før man danner en forening i brønnøysundregisteret. Deretter kan man 

opprette org.nr.  

 

Neste møte ikke bestemt, da det må velges nye representanter til FAU i klassene. 

 

Astrid Jørgensen, sekretær 


