
 

Referat fra FAU-møte 06.11.2018  

Deltakere: 15 FAU-representanter 1-7.trinn, rektor, FAU-leder og referent 
 

1. Rektor informerer  

 

Rektor orienterte om skolens skolemiljøutvalg (SMU): Skolemiljøutvalget er et utvalg 

som skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, og arbeide for å øke deltakelsen fra 

elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget består av 

rektor, FAU, elever, verneombud, driftsstyrets leder og politiske representanter fra driftsstyret 

som møtes 1 – 2 ganger i året. Rektor ønsker velkommen saker FAU ønsker skal bli tatt opp 

i SMU knyttet til skolemiljøet – eller saker som FAU ønsker at elevrådet kan ta opp til disku-

sjon.  

2. Status økonomi  

FAU har på konto per 1. november 2018: 88 316 NOK som er overført fra forrige skoleår. 

(NB! Det er enda ikke utbetalt gave til skolen for 2018) 
 

FAU søker å ta med 40-45 000 NOK i hvert skoleår og for å sikre dekning av «faste» utgifter 

som støtte til: 

- 7.klasse disco (4000NOK i 2018) 

- Leirskole 6. trinn (17000 NOK i 2018) 

- Evt. temakvelder FAU ønsker å sette opp (eks. Barnevakten) 

- Dekke innkjøp av veksel til 17. mai (15 000,-) 

 

3. Gave fra FAU til skolen  

FAU har tradisjon for å støtte ulike formål på skolen ved å bidra med en gave i størrelsesor-

den ca. 30-40 000 NOK hvert år (avhengig av fortjeneste på 17.mai, som er FAU sin eneste 

inntektskilde). Vi vet ved slutten av hvert skoleår hvor mye midler vi har til rådighet for å støt-

te skolen med en gave (trekker ut de 40 000,- som vi tar med inn in neste skoleår)  

 

Skolen har søkt om bidrag til følgende for skoleåret 2017/2018:  

 
- Støtte til sløydbenker på NOK 10 000.  

- Støtte til nye bøker og oppgradering (bla nye hyller mm) til biblioteket på NOK 25 000. 

Skolen skal selv investere 25000 NOK på samme formål.  

Vedtak: FAU besluttet å gi 35 000 NOK I gave til skolen for å støtte sløydbenker og oppgra-
dering av biblioteket.  
 
 
 
Støtte til lydanlegg på fellesarrangementer i skolegården 
FAU har også uttrykt ønske om å støtte med midler til en ekstra høyttaler som gjør det mulig 
for elevene å høre sanger/taler på fellesarrangement i skolegården. Tidligere har høyttalere 
vært vendt mot foreldrene i skolegården, slik at ikke elevene ikke hører sanger/taler. Rektor 



kunne informere om at skolen har fått tak i en lydspesialist som skal bidra til å gjøre lyden 
bedre på juleavslutningen og andre fellesarrangementer i skolegården.  
 
Plan: Rektor vil sjekke med lydspesialisten om hva FAU evt. kan bidra med for at både ele-
ver og foreldre hører hva som blir sagt på arrangementene. FAU har også fått tips om at det 
er lite utstyr på trivselsleder-rommet og vil spille inn til SMU/elevrådet om det er behov for 
støtte til dette.  
 

 

4. 17.mai organisering  

Det er FAU i 2. og 5. klassetrinn som hvert år har ansvar for organiseringen av 17.mai  
arrangementet på skolen. FAU tar en gjennomgang av masterdokumentet for 17.mai  
organiseringen på møte etter jul, der fjorårets arrangementskomite kan dele sine erfaringer.  
FAU 2. og 5. klasse trinn har ansvar for organiseringen av 17.mai.  
 
Et innspill fra FAU er å sette opp prisene på kakene for å øke inntektene fra arrangementet 
noe, da fortjenesten på kake ift. kostnad er svært liten. Et annet innspill er å be om at foreld-
re på trinnet for arrangementet overfører en liten sum på VIPS for innkjøp av premier iste-
denfor sponsorgaver som ikke alltid er like relevante for barn – i tillegg til de premiene vi har 
igjen fra fjoråret.  
 
Plan: 17.mai organiseringen settes opp som eget agendapunkt på møte etter jul.  
 

5. Skolemelk-ordning 

FAU ønsker å undersøke muligheten for skolemelk-ordning for Lysejordet skole, i lys av go-

de erfaringer med ordningen fra andre skoler, og at ordningen i seg selv skal være lettere å 

implementere/organisere enn tidligere.  

 

Plan: Leder for FAU ser på hvilke alternativer som kan være aktuelle og hvordan dette skal 

organiseres, og lager et forslag på dette som diskuteres på neste møte før evt. et alternativ 

presenteres i klassene.  

 

6. Mulighet til å få lekseplan for uken etter før helgen  

FAU diskuterte forslag om å få lekseplan for påfølgende uke på fredag, for å gi elever mulig-

het til å gjøre lekser i løpet av helgen. Det er ulike meninger og ønsker knyttet til dette, og 

FAU ønsker å høre med rektor om bakgrunnen for hvorfor lekser organiseres slik det gjør i 

dag på Lysejordet skole. Det kom også opp spørsmål om mulighet for leksehjelp på AKS 1.-

3. trinn. FAU bruker rektors innspill som et utgangspunkt til diskusjon i FAU og hvordan FAU 

eventuelt kan ta dette videre i klassene.  

 

Plan: Leder for FAU hører med rektor om hun har mulighet til å utdype rundt bakgrunn for 

lekseorganiseringen på Lysejordet i dag – på neste FAU-møte.  

 

 

Neste møte er satt til 3.desember klokken 19.00 på personalrommet. (flyttet til 14. Januar 

klokken 19.00) 

 

 
 


