
 Møte nr. 10 2016/-17   Dato: 06.06 2017 Sted: Skolen
Møteleder: Marianne Ruud Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede:  Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse,   Christer Tangen 
1./2. klasse, Kirsti Hetland 6. klasse, Marte Haddal 1 VG , 
Marianne Ruud 4./5. klasse, Emma Steen 9. klasse,  
Christian Ahlbom 4.klasse, Melodie Marzo 7 klasse, Bjørn 
Ivar Folkestad 6. klasse , Elisabeth R-C Eng 3.klasse, Gunn 
Hilde Ramsjø 8.klasse, Trond Hansen, Christel 
Christiansen 1. klasse , Ingjerd Haarberg VGS og Marianne
Lønrusten.

Fra skolen: Signy Munkeby

 

Saksliste
62 / 2017 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling

63 / 2017 Informasjon fra skolens ledelse

64 / 2017 17. mai
-evaluering

65 / 2017  Markedsdagen
-evaluering

66 / 2017 FAU – neste skoleår
– FAU`oppgaver dette skoleåret har i hovedsak dreid seg om arrangementer og 

oppgaver rundt dette. FAU`s rolle har vært mest på skolens premisser.
– Hvordan kan FAU ta initiativ til å k0omme med i skolens» indre liv « og bidra til at 

foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering av skolen, samt 
skolens endring og utvikling. Det bør jobbes videre med at foreldrenes synspunkter 
blir hørt, tatt hensyn til og fulgt opp.

      
67/ 2017 Eventuelt

– sommeravslutning?

68 / 2017 Opprydding i FAU skuret

Sak 62.
Marianne Ruud, møteleder.
Referat og innkalling godkjent. Emma ønsker å si noe om økonomi under eventuelt.

Sak 63.
Skolen var særdeles fornøyd med 17 mai arrangementet og berømmer innsatsen. Signy tror det var 
en god ide å minne foreldrene på dugnaden, i forkant. Elisabeth forteller at årets FAU ble av 
sjømannskirken kåret til tidenes beste i forhold til arrangementet. 



Når det gjelder markedsdagen håper Signy dette kan være starten på en tradisjon.
Hun oppfordrer videre til å oppmuntre foreldrene til å delta på foreldreundersøkelsen, via 
klassesidene. Til slutt, takk til årets FAU for god innsats.

Sak 64.
• Langt opphold mellom tog og arrangementet i kirken. Folk kom før det åpnet. Neste år vil 

sjømannskirken sørge for at portene åpnes tidligere.
• 1 – 10 klasse, ordningen med levering av kake eller betale 10 euro fungerer glimrende.
• VGS – foreldrene her stiller i liten grad opp. Vi må finne bedre løsninger for å få med 

foreldre og elever på dugnad. FAU bidrar til klasseturer så noe må de kunne yte til gjengjeld.
Neste år må man være tidligere ute og tydelige i forhold til forventninger.

• 2 kaker per klasse ble i år opplevet som tilstrekkelig. 
• Det MÅ være oppdaterte lister på navn og nummer. Skolens ansvar. Mange 

unødvendige telefoner ble tatt og det er pinlig når hverken foresatte eller « elever « har noen
tilknytning til DNSR lengre ble oppringt.

Sak 65.
• Gunn Hilde har skrevet en god oppsummering / huskeliste av arrangementet. Ligger i 

permen.
• Til å være 1. gang må det sies at markedsdagen anses som vellykket.
• Markedsføring er alfa omega.
• Kan med fordel legges nærmere sommerferien, og gjerne ikke på en fredag.
• Kom tett etter 17 mai.
• Hva med å avholde en auksjon på slutten?

Sak 66.
FAU har dette året blitt opplevd av flere representanter mest som en sosialkomite. Det har ikke vært
noen skolesaker å jobbe med og vi har i liten grad vært med i skolens « indre liv» 
Følgende synspunkter og forslag kom opp.

• Gjerne lurt å dele opp FAU i BS, US og VGS.
• Fordele arrangementene mellom overnevnte.
• 1 klassekontakt og 1 vara. En med møteplikt i FAU og den andre som ansvarlig for sosiale 

tiltak. Kan også veksles på.
• Får man vite om saker som ikke er OK, ta det inn i FAU, vær åpene og ta tak.
• Det skal være rom for å diskutere de vanskelige sakene. Søke svar og samarbeide med 

ledelsen.
• « Hører « at skolen er konfliktsky.
• Hvordan få med foreldrene? Hvilke arenaer tas i bruk.
• « natteravn « eller lignende . Behovet ER der, selv om det ikke synes.
• FAU møtene. Være i forkant klassevis. Engasjere foreldre og aktivt søke saker som 

eventuelt kan tas opp. Dette gjelder også i forhold til arrangementer. Foreldrene må føle seg 
inkludert.

• Vær engasjert som foreldre og voksen. Skap sosiale bånd og relasjoner, både mellom 
elevene og de foresatte. Dette går ikke av seg selv og krever en innsats.

• I hvilket fora kan foreldre få sagt sitt?

Sak 67.
Sommeravslutning. FAU har ingen ansvar for denne kvelden.
Ingjerd hører med VGS om de kan påta seg ansvar for å steke vafler og selge brus. ( har igjen fra 
markedsdagen )



Økonomi. Vi startet dette skoleåret med ca. 2000 euro i kassen og per i dag er det ca det dobbelte. 
Skolen har 160 elever som blir sponset med 20 euro hver, til klasseturer. Tilsammen 3200 euro.
Årets 17 mai arrangement gav 1000 euro i overskudd til skolen. Dette er omtrent halvparten av 
tidligere år.
Hvordan få overskudd i FAU kassen?

• Bake selv. Ikke bestille mange kostbare kaker hos bakeren.
• Høyere pris på bevertning.
• Høyere pris ved loddsalg. Færre men bedre premier.
• Redusere summen som gis per elev til klasseturer.
• Er det forventet at FAU bidrar til klasseturer? Hva legges eventuelt til grunn for dette og 

hvor er det skrevet?

Takk for i år

–
    


