
 

REFERAT FRA FAU-MØTE 7. MARS 2016 

Tilstede:  

Lene Wiberg (1. trinn), Brandan Martin (2. trinn), Matthew Whiting (3. trinn), Ingrid Boquet (4. 

trinn), Mette Tverli (5. trinn) (referent), Lasse (7. trinn) og rektor Hanne Cecilie Engh 

I tillegg deltok Rolf Arne og Claus fra Stedda 

1. Godkjenning av referat fra møte 1. februar 

Referatet ble godkjent uten merknader 

 

2. Stedda 

Representanter fra Stedda var invitert for å samtale rund sikkerhet og rutiner for Stedda.  

FAU ble svært imponert over den innsatsen som blir gjort av frivillige for å drive Stedda. 

Enighet om at vi må samarbeide tettere fremover. 

Følgende tiltak ble avtalt: 

- Om det oppstår episoder med mobbing i forbindelse med Stedda vil de rapportere dette 

til rektor 

- Representanter fra Stedda vil delta i minst to FAUmøter i året. 

- Skolen tar initiativ til et møte mellom skolen, FAU, Stedda og SF Grei (fotball), samt 

håndball og innebandy. Hensikten er å se på hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø for 

barna våre, både på skolen og på fritiden. 

 

Stedda har utfordringer med å få nok foreldrevakter, viktig at vi oppfordrer til dette, for 

eksempel i forbindelse med foreldremøtene! 

Det ble også påpekt at det er viktig at Stedda markedsfører den gode jobben de gjør enda 

bedre så flere får vite om dette! Kanskje vil det da også bli lettere å rekruttere 

foreldrevakter? 

 

Til info vil det bli Øyafestival 12. juni på Vesletjern.  

18/4, 1/4, 15/4, 29/4 og 29/5 vil det være åpent for 6. og 7. klasse i hele bydelen. 

Onsdager vil fra etter påske være åpent for 3. til 7. klasse i Rødtvet skolekrets. 

 

FAU bør også komme på Stedda og se hva som gjøres der! 

 

3. 17 .mai 

Fjorårets ordning videreføres. Rektor informerer korps, kor og Stedda om at de kan 

begynne planlegging av hva de ønsker å selge etc. Neste FAU møte blir kor, korps og 

Stedda invitert og man vil da samkjøre prisene.  

Skolen skal gå i byen i år. 

 

4. Sukkerfri skole 

Rektor orienterte om at plangruppen har innstilt på at det må være to unntak fra dette 

pr. år, før sommeren og før jul.  

FAU var enige om at man bør går for en «stort sett sukkerfri skole», men at det bør være 

anledning til å ha kosetimer før jul og sommer.  

 

5. Søknad om midler til ballnett 

Elevrådet har ønsket seg ballnett i forbindelse med ballbanen i nedre skolegård. FAU 

ønsker ballbinge i stedet for ballnett. Rektor undersøker med undervisningsbygg hva 



dette vil koste. FAU er positive til å bidra med midler og til dugnad for å muliggjøre en 

ballbinge. 

 

6. Foreldremøter 

Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å utarbeide caser som foreldrene kan diskutere 

på foreldremøtene, men man har i stedet lagt opp til en samtale rundt forskjellige tema, 

blant annet mobbing.  

 

7. Orientering fra rektor vedr. tiltak i 4. trinn 

Rektor har bestemt at 4. trinn skal deles inn på nytt fra høsten av og trinnet vil også bli 

blandet nå i vår (som forberedelse). Dette er tiltak for å bedre læremiljøet i den ene 

klassen etter at man har forsøkt mange andre ulike tiltak som ikke har hjulpet. 

Det er uenighet om dette er et riktig tiltak. Dette følges opp av klassekontaktene på 4. 

trinn.  

 

8. Tilbakemelding fra rektor vedr film i spisepausene 

Lærerne ønsker å ha mulighet til å vise film og ha pedagogisk opplegg i forbindelse med 

spisepausen. FAU er ikke enig i at dette. Mette blir med på et møte på skolen for å 

redegjøre for FAUs syn. 

 

9. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

Neste møte 4. april kl. 17.30 

 


