
 

Referat fra FAU-møte 13.06.2016  

Deltakere: foreldrekontakter 1.-7. trinn. 

Antall til stede: 12 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Godkjenning av referat fra møte 9. mai 2016 

Referatet ble godkjent uten kommentarer 

 

2. FAU-leder informerer: 

 Informasjon fra rektor: Det er totalt 84 elever som har søkt om og fått plass på Lyse-

jordet skole til høsten og det er dermed klart at det blir 3 førsteklasser fra høsten av. 

 Sekretær for FAU: Valg av ny sekretær for FAU foretas til høsten, når alle klasser har 

valgt sine FAU-representanter.  

 Kort referat fra driftsstyremøtet v/Lysejordet: 

1. Skolens budsjett ble gjennomgått. 

2. Elevrådsstyret presenterte det de har jobbet med i løpet av året. 

3. FAU-leder formidlet ønske fra FAU om bedre garderobeløsninger, spesielt for en-

kelte av trinnene (ønsket meldt inn fra 2. trinn i møtet 9. mai)  

 

3. Oppsummering 17. mai-arrangementet 

Arrangementet var godt besøkt og resultatet er nesten doblet sammenliknet med fjoråret. En-

delig resultat presenteres i neste møte. Godt oppmøte fra foreldrene på 2. og 5. trinn som 

hadde oppgaver underveis. Kjøreplanen for arrangementet oppdateres for videreformidling til 

neste års arrangører.   

 

4. Status budsjett skoleåret 2015/16 

Det gjenstår noe ubrukte midler på FAUs budsjett som var avsatt til gave til skolen. Etter 

ønske fra skolen, ble det besluttet at disse midlene overføres til neste års budsjett.  

 

5. Fra komitéene: 

Temakomiteen: Jobber med høstens temamøte om nettvett (Bruk Hue-kampanjen, alternativt 

Barnevakten). Møtet vil finne sted i oktober. 

Aks-komiteen: AKS skal benytte noe av overskuddet til å oppgradere skolens utearealer og 

vil dermed komme alle skolens elever til gode. Arbeidene starter opp før sommeren og skal 

forhåpentligvis være ferdig før skolestart.  

 

Det er opprettet en egen nettside for AKS: www.akslys.com  

 

6. Oppsummering FAU skoleåret 2015/16 
Det ble foreslått at representanter fra de ulike komiteer i FAU 2015/16 inviteres inn til høs-

tens første FAU-møte for å skape en kontinuitet i arbeidet. Dette er et godt alternativ til å lage 

egne overføringsdokumenter for hver komité.  

 



7. Skolefoto – tilbud fra Lima Foto 

Skolen har blitt kontaktet av Lima Foto som ønsker å komme med et tilbud på skolefoto. For-

delen med Lima foto er at de er mer fleksible enn Fovea som skolen har brukt i flere år. 

Ulempen er at de ikke per i dag tilbyr skolekatalog. Skolen har meldt fra at de ønsker skoleka-

talog, og FAU støtter dette. Ønsket om mer fleksible løsninger og skolekatalog følges opp 

mot både Fovea og Lima Foto. 

 

8. Eventuelt  

Fra foreldrene i 2a ble det meldt inn et ønske om at sosiale arrangementer (sommerdans etc) i 

regi av skolen og som foreldre inviteres til å delta på legges til enten tidlig eller senere på da-

gen slik at det blir lettere for foreldre å kunne delta. Dette ble støttet av samtlige FAU-repre-

sentanter. 

 

God sommer  

 


