
Referat FAU-møte mandag 5. September 2016 kl. 17.30 
 
Sted: Rektors kontor, Rødtvet skole 
 
Tilstede: Ingrid Sundvor 5. trinn, Aaste Kveseth 6. trinn (referent) 
 
Rektor Hanne Cecilie Engh 
 
Det er bare to av trinnene på skolen som har FAU-representanter for neste skoleår. De 
andre representantene vil bli klare etter foreldremøtene. 
 
Vi ber om at klassekontaktene velges i starten av foreldremøtet (rett etter infodelen fra 
ledelsen). Klassekontaktene (og varaene deres) fra de tre klassene møtes så med en gang 
og velger en FAU-representant for trinnet. Kontaktinformasjon på alle klassekontakter og 
FAU-representant sendes så inn til FAU ved aaste.kveseth@gmail.com av den nyvalgte 
FAU-representanten for trinnet 
 
Siden vi ikke er fulltallige utsatte vi de fleste sakene vi hadde på dagsorden.  
 
Vi besluttet møtedatoer for det neste skoleåret, for å komme i gang og skape forutsigbarhet: 
 
Møteplan FAU skoleåret 2016/2017: 
 
Møtene starter kl 17.30 og holdes i møterommet på skolen (ved administrasjonen). Rektor 
eller representant fra ledelsen er med i starten av møtet 

 

Tirsdag 11. Oktober 2016 

Tirsdag 1. November 2016 

Tirsdag 6. Desember 2016 

Tirsdag 3. Januar 2017 

Tirsdag 7. Februar 2017 

Tirsdag 7. Mars 2017 

Tirsdag 4. April 2017 

Tirsdag 2. Mai 2017 

Tirsdag 6. Juni 2017 

 

Tirsdag 5. September 2017 (Vi besluttet at FAU 2016/17 sitter til og med dette møtet, for å 

sikre kontinuitet i gruppen til neste skoleår.) 

 

Temaer rektor vet vil komme til behandling eller orientering i FAU det neste året: 

 

Oktober: Elevundersøkelse 

November: Resultat av nasjonale prøver 

Desember: Budsjett og strategisk plan 

Januar: resultat av ny elevundersøkelse 

April: planlegging av 17. Mai-arrangement 

 

Struktur på møtene: 

Vi ble enige med rektor om at hun gjør klart før møtene våre hva som er rene 

orienteringssaker fra hennes side (som FAU må ta til etterretning) og hva som er saker hun 

ønsker at vi skal behandle. FAU regner også med å fremme sine egne saker etter initiativ fra 

noen i gruppen eller saker foresatte ber oss om å behandle. 
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Saksliste 5. september 2016 

Referat fra forrige møte (dato?) - finnes ikke 

2. Evaluering av klassekontaktmøtet 24. august - utsettes 

3. Planlegge høstens møtedatoer for FAU - se over 

4. Vedtekter for FAU - forslag fra rektor - utsettes 

5. Konstituering av nytt FAU - utsettes 

6. Eventuelt: Vi antar det må eksistere en FAU-kasse eller konto for Rødtvet skoles FAU. 

Men hvor finnes i så fall den? Dette må vi sjekke 


