
Referat FAU møte 03.09.2018 
 
Fremmøte:  
1.klasse: Marie Jensen  
2. klasse: Ikke møtt, ikke meldt forfall. 
3. klasse: Line M Bratteng 
4. klasse: Einar Heim-Dahl 
5. klasse: Bjørnar Ryeng- Berglund 
6. klasse: Meldt forfall. 
7.klasse: Susanne Storbakk 
8. klasse: Johan K Johansen 
9. klasse: Heidi Elvebo 
10.klasse: Terje Lundhaug 
 
Sak 1/18-19 
Valg av møtelder: 
 Heidi Elvebo. 
 
Sak 2/18-19 
Valg av Leder, nestleder og sekretær.  
Heidi blir foreslått og valgt som leder. Bjørnar Ryeng- Berglund blir valgt som nestleder og 
Susanne Storbakk som sekretær. 
 
Sak 3/18-19 
Bjørn Dølvik informerer om skolen. Skolen har prioritert å bruke ressurser på at hver klasse 
skal ha to kontaktlærere. FAU er positiv til det. 
Han informerer om skolens visjon, (TAR) trygghet, ansvar og respekt. Dette er skolens 
grunnverdier som de bygger sitt arbeid på. 
 
Leder i FAU informerer om foreldrekontaktens rolle, og viser også til fug.no  
 
Sak 4/18-19  
Info om Opplæringsloven kap 9A.  
Handler om det psykososiale skolemiljøet. Rutiner ved varsling.  
Lovfestet aktivitetsplikt for skolen om tiltak og aktivitetsplan som er utviklet i samarbeid med 
skole/hjem.  
 
Sak 5/18-19 
En viktig målsetning for skolen at elevene har det bra i sin skolehverdag. 
Og skolen har jobbet med å fastsette leveregler ihht visjon og opplæringsloven. 
 
Sak 6/18-19 
Skolen har i samarbeid med FAU laget et sett med leveregler som blir tatt i bruk fra høsten 
18. Dette dokumentet består av forventninger til lærere, elever og foresatte. Planen er 
utarbeidet fra skolens grunnverdier (TAR) og vil blir brukt som et verktøy for holdnings 
fremmende arbeid. 
 
Sak7/18-19 
For trivselsskapende og forebyggende arbeid mot mobbing og andre krenkelser bruker skolen 
levereglene, opplæringsloven kap 9A og ulike aktiviteter for å styrke skolemiljøet. 



Sak 8/18-19 
FAU retningslinjer revideres og det tilføres et punkt til i FAUs retningslinjer. 
Etter rådføring med fug ble det enighet i FAU å fraråde foreldre som også er ansatt ved skolen 
å innta rolle som FAU representant. Dette er pga situasjoner der den ansatte representanten får 
en dobbeltrolle både som ansatt og forelder.  
 
Punktet om valg og tiltredelse av ny foreldrekontakt og FAU representant revideres slik at det 
kommer frem i retningslinjene at det velges nye representanter på våren, før påfølgende 
skoleår.  
 
Leder informerer også om FAU representantens rolle, og situasjoner der saker fra foreldre blir 
av personligkarakter skal FAU representanten henvise til kontaktlærer, fagleder, skoleledelse.  
 
Info om FAUs økonomi. Pengene som FAU har, kommer inn fra forskjellige arrangementer 
som kafesalg ved foreldremøter og dugnader.  
 
FAU leder ønsker at det opprettes kontakt med elevrådsrepresentanten for sin klasse og at det 
holdes jevnlig kontakt med kontaktlærer, slik at man vet hva som «rører» seg i elevgruppa og 
deres skolehverdag. 
1.klasse er kommet i gang med dette, og har jevnlig kontakt med kontaktlærerne. 
 
Bjørn skaffer oversikt over hvem som er elevrådsrepresentanter for skoleåret 18-19 og varsler 
leder. 
 
Sak 9/18-19 
Vedtatt møteplan for skoleåret 18/19 
24.9 
29.10 
26.11 
28.1 
25.2 
25.3 
29.4 
27.5 
 
Sak 10/18-19 
Eventuelt: Bjørn Dølvik sjekker opp om FAU kan bruke skooler som digital arena. 
 
Sekretær Susanne Storbakk 
 
  
 
 
 
 


