
Referat fra FAU-møte ved Eidebakken skole 

Tilstede: Eli Hanne Samuelsen, Maria Skogheim, Henrika Lønngren, Mindaugas Arlauskas, 

Jill Gøril Samuelsen, Frank A. Lind, Marit Olsborg, Håvard Bakkehaug, Bernt Isaksen, Tone 

Iversen 

 

Tid:  Torsdag 17.10.19 kl 18.00 - 20.00 

Sted:  Store møterom ved Eidebakken skole  

 

 

Sak 005-2019/20  

Innledning og orientering ved avtroppende FAU leder og rektor. Det ble orientert om saker 

som det har vært jobbet med i Fau forrige skoleår.  

 

Sak 006-2019/20  

Retningslinjer for FAU ble gjennomgått. Siden det over tid har vært lavt oppmøte på møtene i 

FAU, var det enighet om at varamedlemmer også innkalles til alle møter. Retningslinjene 

endres på dette punktet.  

 

Sak 007-2019/20  

Konstituering av FAU: 

Leder: Marit Olsborg    

Nestleder: Håvard Bakkehaug 

 

Valg av sekretær og kasserer ble utsatt til neste møte.  

FAU bør stiftes som en forening i Brønnøysundregisteret. Dette er nødvendig for at FAU skal 

kunne disponere sin egen bankkonto.  

  

Sak 008-2019/20  

Valg til skolens Samarbeidsutvalg (SUSMU). Dette er et organ satt sammen av to utvalg; SU 

(samarbeidsutvalget) og SMU (skolemiljøutvalget). Dette organet kan komme med uttalelser 

om alle saker som gjelder skolen. Les mer om foreldrerepresentanter i skolen her. 

 

Representanter fra FAU er leder og nestleder.  

 

Sak 009-2019/20  

FAU møteplan. Møter på mandager fra kl 1800. Datoer som ble fastsatt: 2.12, 27.1, 9.3 og 

11.5. Det kan blir flere møter ut over dette, dersom det er behov.   

 

Sak 010-2019/20  

Rektor orienterte om Fagfornyelsen, som trer i kraft høsten 2020. Det er en fornyelse av 

læreplanene, som innebærer at man skal jobbe mer tverrfaglig og se tydeligere sammenheng i 

mellom de ulike fagene. Skolen er allerede godt i gang med forberedelsene til fagfornyelsen.  

 

Sak 011-2019/20  

Rektor orienterte om skolen rutiner og meldeplikt til barnevernet. 

 

Sak 012-2019/20  

Rektor orienterte om Opplæringsloven § 9a og elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.  

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/foreldrerepresentanter/


Sak 013-2019/20    

Det ble drøftet saker som FAU kan jobbe med framover. Videreføring av arbeidet med Åpen 

dag, som er tenkt gjennomført i løpet av skoleåret. Trafikksikkerhet og utvikling av 

skolemåltidet ble også drøftet.  

 

 

 

Referent 

Tone Iversen 

 

 


