
 
Møte nr 3.          2017/18.     Dato: 07.11.2017 Sted: Skolen 

Møteleder:Steinar Ditlefsen Referent: Margareth Haaseth 

Tilstede: Steinar Ditlefsen, Eva Ditlefsen 1-3kl, Gunn Linda Lundervold 4kl, Odd-Geir Masvik 5-6kl, Bjørn 
Wengstad 5-6kl, May-Lise Laursen7kl, Stine Torgersen 7kl, Pamle Olsen 8-9kl, Margareth Haaseth 8-9kl , Tove 
Mihaylova 10kl, Trude Kjølen Vg1, Guri Janne Malm Janssen Vg2,  Martha Johnsen Wettner Vg21 
Fra skolen: Signy Munkeby 

 
Agenda: 

11/2017)  Velkommen og informasjon fra FAU leder 
12/2017)  Fra administrasjonen 

       13/2017)  Rapport og evaluering av Halloween arrangement 
14/2017)  Økonomi 
15/2017)  Nissegrøt 
16/2017)  Juleball  
17/2017)  Juleavslutning   
18/2017)  Evt 
 

    ********** 
 

11/2017)   Kort redegjørelse til FAU-styret hvorfor referatet kom sent. 
             Rettelse under pkt 2/2017 ang alkohol/narkotika 

Ønske om at Gospelkoret blir invitert til skolen. Ønske om et mere nært samarbeid 
med Sjømannskirken på slike felt. 
 

12/2017) Blir delt ut info til foreldre i 10 kl og VG med temaet -«ta rusmidler på alvor» 
  Heftet er gitt ut av Uteseksjonen i Oslo 
  Informasjon fra Signy ang det varslede ekstraordinære møtet for 10kl og VG 
 
13/2017) Inntrykket var at barna koste seg med bla kino og spøkelsestunnel. 
  De fikk hjelp av elevrådet og frivillige ungdommer til gjennomføring av leker. 
  Opprydding gikk bra. 
  Neste år bør det være 3kl som hjelper til. 
  Forslag om delt Halloweenparty 1-7kl og 8 og opp 
  Kom spørsmål om hvorfor det ikke ble gjennomført loddsalg 
  -Var ikke målet å få inn mest mulig penger, skulle gå i pluss, samt at barna skulle ha  

det gøy. 
Forslag om å mobilisere Vg, og at de kanskje kan få ... avspasering? 
Ble mer enn nok kaker. Holder med 2 pr klasse 
 

14/2017) Det er ikke brukt noe penger fra kassa 
  Halloween gikk i pluss 
  Mange klasser som ikke har handlet/levert kvittering på utstyr de fikk penger til. 
 
15/2017 Nissegrøten hentes i Sjømannskirken av foreldre. Fau-representantene skal servere 

grøt og saft i «sin» klasse. 



Bestilles ekstra grøt til riskremen. 
Egen lactosefri grøt. Premier til riskremen. Ordnes alternativ til mandel for de som er 
allergisk. 
I fjor ble det bestilt 185 porsj. 
Odd-Geir sjekker og bestiller. Ordner også tallerkner, engangskrus og bestikk. 
Alle FAU-repr tar med seg kjele, sleiv, 2 saftmugger og nisselue 
 

16/2017) Blir et oppdelt skoleball 12.12 med BSK. fra 18-21 og usk/vg fra 21-23.30 
  Lokalet er leid på Laurel’s Bar and Restaurant. 
  De stiller med mat, dekorasjoner, musikk, dj og hyggelig atmosfære. 
  Foresatte er selvsagt velkomne til å sitte ved utearealet for sosialisering. 
  Alkohol eller annen form for rus er ikke tillatt. 
  Behov for vakter 
 
17/2017) 19 des 
  Alle skal ha med seg en gevinst eller må betale 10€. 
  3 kaker fra hver klasse 
  Salg av lodd, kaffe, kaker, brus. Foreldre blir satt opp på salg. 
  Stopp av ALT salg ved underholdning 
 
18/2017 Lysmesse: Obligatorisk oppmøte for elevene 
  Caritas har innsamling til trengende med gaver, klær og leker. Merk gutt/jente – alder 
  Gama har kurv stående der man kan legge ting man har handlet, som da blir gitt  

Caritas. 
De samler også inntil katte og hundesenteret. 
 
Steinar lager Whatsapp gruppe for fau-styret. 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 


