
 

 

Referat fra FAU-møtet 7. mars 2019 
 

1 Navn på de som møtte: 
Klasse FAU-rep Møtt Ev. vara 

1A Ole Bendik Steinsland   

1B Mari Stølan   

1C Caspar Barth X  

2A Sigurd Jorde X  

2B Erik Velldal X  

2C Maiken Styrmoe X  

3A Jannie Solset   

3B Siri Anne Pedersen  X  

3C Mensur Sakiri   

3D Astrid Huitfeldt X  

4A Thor Fredrik Eie  X  

4B Pia Søndergaard X  

4C Finn Marius Mcalinden   

5A Ayan Bashir  X  

5B Lisa Vogt-Lorentzen X  

5C Thorstein Horne X  

6A Hans Kristian Eide X  

6B Elin Bøe Elgsaas X  

6C1 Adil Ashraf   

6C2 Elin Nordgård   

7A Olav Torbjørn Skare X  

7B Hilde Jørgenvåg X  

7C Siri Ursin Gusland   

2 Referent: Olav (7A) 

3 Oppsummering 
FAU vedtok å bli en registrert forening i Brønnøysundregistrene. Slik kan vi lettere søke støtte til ulike 

tiltak og investeringer, bruke Vipps, f.eks. under FestivalKampen.  

FAU vil f.o.m. i år samarbeide med korpset om 17. mai-arrangementet. Tanken er at leker og 

aktiviteter skal være gratis, mens korpset kan tjene penger på salg av mat og drikke som tidligere. 4. 

klasse vil ha hovedansvaret for aktivitetene. 

Vi fikk informasjon fra møtene i Driftsstyret ved Kampen skole og KFU (den kommunale 

foreldreutvalget). 

Under Eventuelt var en sak om årets nettvett-kurs, og erfaringene med å ha kurset på kveldstid med 

barn og foreldre sammen.  

 

 



 

 

4 FAU som registrert forening 
Som registrert forening kan FAU lettere søke støtte fra ulike stiftelser.  

Vi trenger et styre for å kunne bli registrert. Styret har ansvaret for å utarbeide årsmelding og 

budsjett og regnskap. Det skal ikke innebære større ansvar eller risiko enn dagens ordning. FAU-ene 

ved andre skoler har allerede gjort dette.  

Vedtak: FAU stiftes som forening. De tilstedeværende FAU-representantene signerer 

stiftelsesdokumentet.  

Følgende styre ble valgt: Hans Kristian Eide (leder), Siri Anne Pedersen (nestleder), Sigurd Jorde 

(kasserer), Caspar Barth (styremedlem).  

5 17. mai og FestivalKampen 
Siri Anne (3B) orienterer: Hun og Mensur (3C) har hatt møte med tre korpsforeldre om hvilke 

forventninger de har til samarbeidet 17. mai. Korpset ønsker at de skal ha ansvaret for maten, mens 

foreldrene har ansvaret for lekene, med håp om at lekene da kan være gratis.  

Vedtak: Foreldre i 4. klasse har ansvaret for leker i skolegården på 17. mai. Siri Anne blir med i 

arrangementskomiteen. De øvrige FAU-representantene bør oppfordre foreldrene til å bidra. FAU 

skal ikke tjene penger på lekene. Som tidligere år vil FAU ”kjøpe” matbilletter av skolekorpset som 

premie for at elevene går i tog.  

Det er for øvrig større behov for at foreldrene går i tog i år, da det ikke er midler til å betale lærerne. 

Informasjonspunkter 
6 Driftsstyret 
Elin (6B) har vært på driftsstyremøte og fortalte om hva de tok opp. Hun redegjorde for hvordan 

driftsstyret er sammensatt, hvilke endringer som er ventet til høsten, og om rutinene for hvordan 

møtene er lagt opp. 

7 KFU 
Elin (6B) har vært på møte i det kommunale foreldreutvalget (KFU) på Østensjø skole. Ved Østensjø 

skole er det et tett samarbeid mellom FAU, Driftsstyret og rektor. Bruken av skolens lokaler 

etter skoletid var et av temaene på forrige møte, med fokus på hvilke regler som gjelder.  

Det er absolutt interessant å høre om hvordan ting er organisert på andre skoler, så Elin anbefaler 

andre FAU-representanter til å stille på neste møte. 

8 Tilpasset opplæring 
Punktet utsettes til neste møte, når rektor er til stede. 

9 Invitere politiet 
Politiet kommer på neste møte (4. april), og vil blant annet snakke om narkotikabruken i området. 

10 Eventuelt 
FAU ønsker at rektor presenterer elevundersøkelsen på neste møte, og resultatene av 

foreldreundersøkelsen når den foreligger. 



 

 

Foreldre etterlyser ny, oppdatert informasjon fra rektor om ”den skumle mannen”, slik hun har 

signalisert tidligere at hun vil gi oss. 

Foreldre i 4. klasse har blandete erfaringer med årets nettvett-kurs fra Barnevakten. En del av infoen 

var utilgjengelig for barna (nærmest en 70 minutter langt foredrag), samtidig som formen innimellom 

kunne være ganske flau for foreldrene. Løsningen fra tidligere år, hvor barna har hatt kurset på 

dagtid og foreldrene på egen hånd på kveldstid, er kanskje den beste? Samtidig er det en klar fordel 

at kurset er obligatorisk, og det var uvanlig stort oppmøte i år. Sigurd minnet om at FAU har mindre 

midler å bevilge til nettvett-kurset, ut fra vår økonomiske situasjon.  

Siri (7C) og Elin (6B) skal på møte om læringsmiljøet i morgen, med avdelingsleder for 5.-7. trinn, og 

vil kunne informere om dette på neste FAU-møte. 

11 Møteplan videre 
torsdag 04.april 2019 

- Valg av rep. til DS 

torsdag 02.mai 2019 

torsdag 06.juni 2019 


