
FAU-møte 13.09.2022 

Referent: Marianne Egerdal 

Til stede: Ida Bøe (3B), Stein Tollefsen (4C/ 6C), Jarle Birkeli (1A), Ane Sønsterud (4B), Lene Malerud 

(2C), Baard Krag (2B), Amanda Fortum (3A), Anette Ramsrud (1A), Fredrik Birkelund (5A), Roja Aryan 

(4A), Malini Sellathambg (7B), Elin Petterson (4 C), Hege Nydal (2B), Lise Laurendz Pettersen (6D), 

Mari Boysen (6C), Åge Tellsgård (6B), Anna Korlyuk (1C), Christian Duus (1C), Rune Pram (2C), 

Therese Solbakken (5C), Ane Fyksen (3C), Christopher Sæbø Serck (2A), Marianne Braadland- Konstali 

(3B), Anette M. Berg (7A), Henning Aslaksen (1A), Marianne Egerdal (5B), Geir Nipe (økonomi), Gry 

Veiby (avtroppende leder) 

 

Orientering fra ledelsen (Anna Horgen og Vigdis Tveter) 

Kjempefin oppstart, seks nyansatte lærere, en til i desember. Store trinn i første klasse, prøver å 

organisere best mulig. Besøk av Fantorangen i forbindelse med bydelsdagene. Viser til informasjon 

på foreldremøtene. Klassene begynner til ulik tid. Får vite hvem som er rektor i løpet av uka.  

Spørsmål: Hvordan snakkes det om mat på skolen? Svar: Viktig at mat snakkes om på en positiv 

måte. 

Spørsmål: Store klasser i første klasse, hva tenker skolen om det? – Svar: Det er klasser med 27, 28 og 

29 elever, som er helt på grensen. Stiller store krav til organisering og nok voksenressurser. Skolen 

jobber med dette.  

Spørsmål: Omrokkering på første trinn, kan barn bli flyttet mellom klasser etter et par måneder? 

Svar: Det er alltid mulig om det er mest hensiktsmessig, men ikke aktuelt nå.  

Spørsmål: For sen informasjon om leirskole, melder foreldre i sjuende. Pakkelister kom sent, 

tidspunkt også. Svar: Det tas ad notam. Leirskole er for øvrig alltid i uke 38.  

Spørsmål: Det er mye mindre lekser i år enn i fjor etter innføringen av leseskolen. Svar: Det skal være 

leseoppdrag knyttet til ulike fag. 

Spørsmål: Høstfesten, kjenner alle til den? Svar: Ja, lærerne har fått info. 

Valg av ny FAU-ledelse 

Orientering om FAU-ledelsens oppgaver. Vurderer å opprette valgkomite til senere år. Forrige FAU-

ledelse er tilgjengelig for opplæring og støtte i noen måneder framover.  

Vi trenger ny styreleder og tre styremedlemmer. Ida Bø meldte seg som styremedlem. Alle FAU-

medlemmer hører med øvrige klassekontakter og foreldre om noen ønsker å sitte i resten av 

vervene. Vi legger ut info på Facebook om dette.  

Geir er økonomiansvarlig. 

 47 000 på bok. Underskudd forrige skoleår. Få inntekter pga koronaavlyste aktiviteter. 

Dele inn i grupper 

FAU-representantene sitter også i grupper. Men gruppene er åpne for alle foreldre som ønsker å 

engasjere seg selv om de ikke sitter i FAU. 



Skolehagegruppa 

 Har kontakt med skolehagekomite (to lærere med skolehageansvar). Holder liv i 

facebookgruppe. Arrangerer dugnader. Bistå i driften, blant annet i form av sommervanning.  

Utbyggingsgruppa 

 Mari orienterte. 5-8 personer, en del med fagkunnskap, blant annet landskapsarkitekter. I 

første forslag til utbyggingen ble ikke FAU involvert, og utbyggingsgruppa jobbet med å få til en bedre 

løsning. Planen ble stoppet. I siste runde kom det to nye forslag, hvorav det ene innebar at bygget 

plasseres i skolehagen. FAU har sendt inn innspill til dette. Det er viktige at det nye bygget dekker 

skolens og lokalmiljøets behov best mulig, og også tilrettelegges for kulturformål og frivillig arbeid.  

Skolemiljøgruppa 

AKS-gruppa 

Sørger for at samarbeidet mellom foreldrene og AKS fungerer best mulig. 

Trafikkgruppe 

Jobber med å sikre trygge skoleomgivelser. 

Nettvettgruppe 

Flerspråklig ressursgruppe 

-- 

Innspill fra Rune i driftsstyret: AKS har lite midler fordi det er så få barn som betaler fullt for plassen. 

Det behøves mer penger, blant annet til mat og aktiviteter. Ekstra penger kan enten komme inn via 

FAU-organiserte arrangementer, eller ved å jobbe politisk for å få mer penger.  


