
 

Referat fra FAU-møte 14.01.2019  

Deltakere: 16 FAU-representanter 1-7.trinn, rektor, FAU-leder og referent 
 

1. Rektor informerer  

Budsjett: Rektor informerte om den nye lærernormen som trer i kraft høsten 2019. Den slår 
fast at det skal være en lærer per 15 barn mellom 1 og 4 trinn, og en lærer per 20 barn på 5-
7 trinn. Det vil si at vi fra høsten 2019 vil få 4,2 årsverk mer per år. Dette vil gi oss et under-
skudd i budsjettet, men det er bestemt at lærernormen skal oppfylles uansett, og skolen må 
legge en plan for hvordan vi skal spare inn de pengene de kommende år. Videre informerer 
rektor om at det er lagt inn i budsjettet at personalet på skolen skal på seminar, og at de 
ønsker å gjennomføre en ”foreldreovertagelse” denne dagen hvor foreldrene tar over under-
visningen. Dette har vært gjort på Lysejordet før, med stor suksess.  
Strategisk plan: Trivsel og godt læringsmiljø. Flette inn engelsk i alle fag for å øke kompetan-
sen. Skriving i alle fag. Tydeligere tilbakemeldinger sett opp mot tydelige mål for opplæringen 
(VFL) 
 

2. Aktuelle saker 

Ingen nye saker, men FAU leder informerer om gangen for godkjenning av referat fra FAU 
møtene. Utkast blir sendt ut til alle FAU representanter, med en frist på 1 uke for å komme 
med eventuelle kommentarer, og legges deretter ut på skolens hjemmeside.  
 

3.  Valg av vara til Driftsstyret  

Cathrine Keul(3b) og Sarah Tanderø(2b) er valgt som varaer i Driftsstyret. 
 
 

4. Temakveld  

Temakveld med Barnevakten 14 november var meget vellykket. Flott at skolen stiller med så 
mange lærere. Gymsalen var nesten full. Veldig fint at Barnevakten også snakket med barna 
på skolen samme dag.  
 
 

5. SMU 

Skolens miljøutvalg hadde møte 22 november, der Elevrådstyret fortalte om sitt arbeid. De er 
ute i klassene og snakker om skolemiljøet, og har nå en kampanje hvor trinnet som klarer å 
holde best orden i garderober/klasserom/uteområde får en kinodag i gymsalen som premie. 
Meld ifra dersom noen har saker som kan passe for SMU. 
 

6. Lekseordning 

Det er en del spredte meninger om FAU skal gå videre med saken om å kunne få utdelt lekse-
ne før helgen. Det ble foreslått å ta dette opp med klassene for å lodde stemningen for dette 
før vi evt kan sette sammen en komite som kan utarbeide en bestilling til skolen.  
Plan: Saken følges opp på neste FAU møte  



 
7. Skolemelk 

Vi snakket om fordeler og ulemper med skolemelk. Mange ønsker skolemelk, men noen er 
bekymret for at det kan ta ressurser fra skolen som heller bør brukes på barna. Skolemelkord-
ningen sies å være mindre tidkrevende for en kontaktperson nå enn tidligere, da melken nå 
leveres i ferdigpakkede poser, en til hver klasse, og sjåførene kan tildeles nøkkel så ikke kon-
taktpersonen trenger å være tilstede ved levering. Vi hadde en avstemning over om vi skal gå 
inn for en prøveperiode dersom skolen finner en kontaktperson. Det var flertall for dette.  
Plan: FAU leder Bente skal forhøre seg med rektor om det er noen ansatte som er villig til å ta 
på seg kontaktperson oppgaven, i en prøveperiode. Dersom ja, bestiller vi skolemelk med et 
begrenset utvalg av produkter for å gjøre det enklest mulig for skolen.  
 

8. 7 trinn avslutning  

Pga at det i år er så mange elever på 7 trinn (4 klasser) er det vanskelig å få til en felles av-
slutning som har vært vanlig tidligere år. Det er besluttet å ha to avslutninger. A og D sam-
men. B og C sammen. Datoer: 12 og 13 juni.  
 

9. 17 mai komiteen 

17 mai komiteen skal ha møte etter dagens FAU møte. 
 

10.  Annet –  innkomne saker fra foreldre 

• Det er kommet inn en sak fra foreldre som lurer på om det er noen regler om hjelm 

på akedager. – FAU leder skal sjekke opp dette – svar fra rektor: Vi har ikke regler 

om hjelm på akedager, de aker i alle friminutt –uten hjelm, og på akedager er det 

tilsvarende bakker som på skolen.  

• Lite parkeringsmuligheter på dager med arrangementer på skolen, da det er parke-

ring forbudt i møllefaret. – Vi oppfordrer til å sette bilen hjemme og gå til skolen, 

dette bør vi/skolen oppfordre om skriftlig til foreldre i forkant av arrangementer 

på skolen.  

• Grillspyd på klassetur – er det forsvarlig? FAU leder spør rektor hva skolen mener 

om dette samt hvilke sikkerhetsrutiner de har når barna har med grillspyd – Svar fra 

rektor: det vanlige er at barna finner egnede ”spyd” der de er.  

 
Neste FAU møte er satt til 25/02 2019 

 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


