
 
1 Referat FAU-møte 7. mars 2017 

Referat FAU-møte 

Møtedato Tirsdag 7. mars 2017 kl. 17.30 

Sted Møterommet, Rødtvet skole 

Tilstede Tilla Helland (vara 2. trinn), Fatih-Murat Aliz (4. trinn), Ingrid Sundvor (5. 

trinn), Aaste Kveseth (6. trinn), Stine Gabrielsen (7. trinn)  

Rektor Hanne Cecilie Engh var tilstede til og med punkt 4 på sakslista. 

Fravær Ina Marlene Fossum-Ieess (1. trinn), Lene Karin Wiberg (2. trinn), Marlyn 

Cortez Espelata (3. trinn) 

Referent Stine Gabrielsen (7. trinn) 

Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og referat fra møte 7. februar 

2. Runde rundt bordet: Noe nytt siden sist? 

3. Evaluering av foreldremøtene og klassekontaktpermen 

4. Temakveld i Bessa onsdag 8. mars 

5. Status 17. mai-planlegging 

6. FAU-konto 

7. Tilsyn ved Rødtvet skole 

8. Eventuelt 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat godkjent. 

2. Runde rundt bordet - nytt siden sist 

Rektor:  

 Fått midler til nye lærerstillinger, og lyst ut to lærerstillinger. Mange søkere.  

 Har skrevet og sendt anbudsgrunnlag for arbeider på skolegårdsprosjektet 

«Raske føtter og vennskapsrøtter». Befaring onsdag 15. mars kl 10-12. Foreldre 

er velkommen til å delta. 

 Har revidert «Handlingsplan for trivsel og forebygging av mobbing». Ønsker ny 

gjennomgang i FAU. Skal gjennomgås med personalet etter påske. FAU tar opp 

revidert plan til diskusjon på neste FAU-møte. 

Fra FAU:  

 Kaotisk trafikksituasjon ved Kuben om morgenen. 

 Rektor melder fra til personalet om at de skal parkere på Lille Grei. Pluss at de 

ikke skal parkere på «kiss-and-ride» foran skolen. 
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3. Evaluering av foreldremøtene og klassekontaktpermen 

 2. trinn organiserte kafebord for å bli bedre kjent. Fungerte veldig bra. Diskuterte 

hvordan foreldrene kan bli bedre kjent, få bedre samhold i klassen og bruk av 

klassekassa.  

 Noen foreldre har ytret ønske om lærerstyrte foreldremøter. 

 Språkkontakter positivt mottatt i foreldremøtene! Ros fra rektor. 

 FAU regner med at nye klassekontakter er valgt, men mangler fortsatt mailer fra 

de fleste nye klassekontaktene. 

 

4. Temakveld i Bessa 8. mars 

 

 Alt klart for temakvelden for foreldre! 

 Skriftlig invitasjon er sendt ut til foreldrene, og sak er lagt ut på skolens 

hjemmeside og facebook som planlagt. 

 Oppmøte for FAU for å rigge: kl. 1730 

 

 

5. Status 17. mai-planlegging 

Status så langt: 

 Rektor vil vite om hun skal tale eller åpne 

 Mangler lydanlegg – må anskaffes, mulig leies 

 17. mai-komiteen er ikke satt ennå. Må settes i løpet av mars. Ansvar: Ingrid 

Sundvor (5. trinn) 

 

6. FAU-konto (kasserer) 

 

 Søknad er sendt til Brønnøysundregisteret, men fikk dette i retur. FAU må ha 

vedtekter, stiftelsesdokument, avholde årsmøte osv. 

 FAU fortsetter søknadsprosessen, inkludert utarbeidelse av stiftelsesdokument og 

vedtekter. Ansvar: Aaste/Tilla 

 I mellomtiden sørger vi for at Tove Lill kan overføre FAU-kassa til kasserer i FAU. 

 Aaste sender ut forslag til vedtekter på mail til FAU. 

 

7. Tilsyn ved Rødtvet skole 

Utsettes til neste FAU-møte. Har ikke mottatt rapporten. 

8. Eventuelt 

Ingen saker. 

Møtet ble avsluttet kl. 1930. Neste møte er tirsdag 4. april kl. 1730. 


