
FAU – møte 11. januar 

Tilstede: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, rektor og Camilla 

1. Godkjenning av referat 

2. Henvendelse vedr juleverksted på skolen 

Det er ønske om at skolen arrangerer juleverksted den siste uka før juleferien. Skolen vurderer å legge 

opp til juleverkstedsaktiviteter i vanlige fag, eller som tverrfaglige prosjekter, men det er ikke mulig å 

bruke en uke til kun juleverkstedsaktiviteter. 

3. Omdømmebygging (orientering v/rektor) 

Rektor legger fram plan for Omdømmebygging. Dette er tatt opp med plangruppa. Det gjelder 

skoleportalen, nettsiden og FaceBook-siden. 

4. Trafikk 

Rektor har med Camilla som er trafikkansvarlig. 

Det er fortsatt et problem med mye trafikk rundt skoleområdet. Det bør komme en oppfordring fra 

foreldregruppene. FAU foreslår følgende: 

Foreldrepatrulje kl. 8.00 – 8.30 Hver trinnrepresentant tar det opp på trinnet og engasjerer foreldre som 

skal komme med forslag til hvordan løse trafikksituasjonen rundt skolen. FAU prøver å lage et forslag til 

vaktliste og arbeidsoppgaver til de foreldrene vi skal prøve å rekruttere. 

Vi undersøker om det er mulig å få Sandåsveien enveiskjørt.  

Holdningskampanjer: hvordan oppføre seg i trafikken.  

Camilla venter på svar Klara, sender mail til Mette slik at en FAU-representant blir med på befaring. 

5. Foreldremøter 

Forslag fra foreldre på 1. trinn: premier som lokkemiddel er uheldig, språkbruk – mange vanskelige ord 

og begreper. Disse kan formuleres på en enklere og beskrivende måte. Foreldremøter er et virkemiddel 

og ikke et mål i seg selv. Ønske om at det blir litt mer sosialt, servering, og at det legges opp til samtaler 

foreldre imellom og med lærer. Vi burde ha rutiner for å melde forfall fra foreldremøter. Ønske om at 

foreldrekontakt blir mer aktive i planleggingen av et foreldremøte.  

Det er to foreldremøter i året. På det andre møtet, vårhalvåret, kan det være lurt å ha en blanding av 

opplysninger fra lærer og samtaler og diskusjoner. Vi foreslår å ha det andre møtet etter 

utviklingssamtaler slik at foreldrene vil kunne fokusere på andre ting enn å lure på hvordan det går med 

eget barn.  

Forslag fra Camilla – hvert trinn skriver ned noen punkter på hva trinnet ønsker eller har behov for å få 

av informasjon på et foreldremøte, gjerne på første og på andre foreldremøte.  

6. Eventuelt 

Lærer fra 5. trinn blir med på å starte skoleavis.  



Vi blir enige om at rektor skal lage 4 case anonymisert hvor rutinene for håndtering av vold etc. blir fulgt.  

Neste møte 1. feb. 2016 

 

Referent: Alexandra 


