
 Møte nr. 2 2016/-17   Dato: 4.oktober 2016 Sted: Skolen
Møteleder: Marianne Ruud Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede:  Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse,  Elisabeth R-C Eng
3./7. klasse, Christer Tangen 1./2. klasse, Christian 
Ahlbom 4. klasse, Emma Steen 10. klasse, Kirsti Hetland 
6. klasse, Marte Haddal 1 VG, Christel Christensen 1. 
klasse , Nina V. Tangen 7.klasse, Marianne Ruud 4./5. 
klasse, Rut Liset 6.klasse, Gunn Hilde Ramsjø 8. klasse, 
Elaine Eriksen 2 VG, Ingjerd Møller Haarberg 3 VG, Nina P.
Aas 3 VG og Marianne Lønrusten 8.klasse.

Fra skolen: Signy Munkeby
 Andre : Eli Marie F. Johnsen, Sjømannskirken

Saksliste
1. Informasjon fra skolens ledelse
2. Informasjon om åpen skole v/ Eli Marie
3. Godkjenning av referat og innkalling
4. Økonomi
5. Årshjul/ aktivitetsplan/ møteplan
6. Komiteer

• Halloween
• Nissegrøt
• Juleavslutning
• Karneval
• 17.mai
• Sommeravslutning
• Natteravner
• Skoleball
• Russearrangement
• Facebook – side
• Skolens 25 års jubileum
• Andre?

7. Halloween
8. Klassekontaktenes oppgaver
9. Eventuelt

Marianne R. ønsker velkommen og gjentar at møtene vil bli avholdt første tirsdag i måneden med 
unntak av ferier og lignende.  Nina er ordstyrer i dag, et verv som vil gå på omgang. Ordstyrer skal 
sikre at vi holder oss til de saker som blir drøftet ,uten å skli ut.

Sak 1. 
Møte mellom rektor og FAU leder vil være tirsdag eller onsdag i uken før oppsatt FAU møte.
Det skal være skolestyremøte førstkommende fredag. FAU leder representerer foreldrene. B-saker, 
det vil si saker som omhandler enkeltpersoner vil bli behandlet uten FAU leder tilstede.



DNSR har 25 års jubileum i år. Det er enighet om at dette bør markeres, da med dagens elever i 
sentrum. Forslag om vennedans, pølsefest og fyrverkeri. 
Dato for bursdagsfest settes til tirsdag 15 november., men med fyrverkeri 17.11. 

17 november er det vernissasje i forbindelse med avslutningen av kunst & kultur uka ved DNSR. 
Denne kvelden har obligatorisk oppmøte for elevene.

Sak 2.
Eli Marie Johnsen jobber i sjømannskirken. Hun har ansvar for onsdagenes åpen skole på DNSR, 
sammen med Siri, Arnfinn og Elisabeth.  Grete og Marcelo fra familieveiviseren er også tilstede. 
Åpen skole er en sosial arena for elever og foresatte. Det er helt nødvendig med hjelp fra foresatte 
på disse kveldene. Det være seg i kiosken, vaffelsteking eller  oppsyn på banen.  Hittil har FAU 
siden på FB blitt brukt for å rekruttere , og dette har fungert bra. Det viser seg imidlertid at det er de
samme som går igjen. 
Hvordan få fatt i nye foreldre? 

• Rekruttere foresatte fra gang til gang. Det er mange tilstede hver kveld. Ha liste fremme som
foresatte kan skrive seg på.

• Ha liste fremme under tirsdagskaffen.
Forslag til aktiviteter tas imot med takk.
Elevene må minnes på at skolens ordensreglement også gjelder på åpen skole. Eksempelvis er 
elevene ikke forsikret på « rullende « ting, skateboard, rulleskøyter, classywalk.

Åpen skole – ungdomsklubb.
Det er mellom 25 – 35 ungdommer tilstede hver gang, hovedsakelig 8 – 10 klasse.
Erfaring viser at ungdommene i stor grad trekker vekk fra skolens område. Dog brukes banen mye, 
men her er det også åpent for andre, da denne eies av kommunen. Dette må foresatte være klar over.
Gi beskjed om vi hører noe som bør tas tak i. Det er voksne tilstede på ungdomsklubben, de går 
runder, observerer og snakker med ungdommene.
Hva skal til for å få ungdommene til å holde seg på skolen?

• Hva kan være attraktive aktiviteter for ungdommene? Disco?
Det blir et møte med ungdommene førstkommende onsdag der dette tas opp.

Sak 3.
Godkjent uten merknader.

Sak 4.
Kan kassererjobben deles? Emma påtar seg ansvaret.
Det er 2000 Euro i kassen per dags dato. Fra tidligere år er det øremerket penger til innkjøp av leker
og utstyr til elevene. Hva har skjedd med disse? Økonomi tas opp på neste møte når kassererne har 
fått en bedre oversikt.

Sak 5.
Godkjent, med forbehold om tilføyelser.

Sak 6.
Arbeidsbyrden må fordeles og det er mange ressurser blant FAU representantene.
Følgende komiteer ble dannet:

Halloween:Gunn Hilde, Rut, Christer og Elisabeth.
Nissegrøt: Elaine, Christel, Marte, Rut og Jon – Fredrik
Juleavslutning: Elaine, Rut, Christel, Emma og Elisabeth



Karneval: Gunn Hilde, Marianne L og  Kirsti
17.mai: Christian, Gunn Hilde, Elisabeth
Sommeravslutning: Kirsti, Marte og Jon – Fredrik
Natteravn:Christian, Marte og Marianne
Skoleball: Gunn Hilde
Russerarrangement: Ingjerd og Nina
Facebook -side: Ingjerd og Nina
Skolens 25 års jubileum: Ingjerd, Kirsti, Christer og Jon – Fredrik

Juleavslutningskomiteen må møtes tidligst mulig for å få en rød tråd gjennom arrangementet. 
Samarbeid med eksempelvis musikklærer og sal & scene gruppen.

Sak 7.
Halloweenfeiring 31.10. 
Komiteen har planleggingsmøte 10.oktober kl. 9.00. Evaluering fra i fjor sendes Elisabet.

Sak 8.
Tas opp på neste møte.

Sak 9. 
Vararepresentanten fra 1 VG har trukket seg. Det er ikke alltid enkelt å få foresatte til å påta seg 
vervet, hva gjør vi når ingen er villige?

Faumøtene vil i hovedsak avholdes i tidsrommet kl.9.15 – 10.45. 

Russen 2017 V/ Ingjerd & Nina.
Russen har startet å feste allerede.
 Foresatte har ansvar for egne barn, så følg med, ikke vær blåøyd. Ungdommene kan ikke nektes å 
være sammen og det er en utprøvende tid de går i møte. Oppfordring til foresatte: sett grenser, kjør 
& hent og sjekk ut med andre foresatte.
FAU representantene fra 10 – 3 VG snakker sammen og finner frem til felles holdninger på hvordan
nå frem til de foresatte.

Det er også mulig å få Truls & Einar inn for et MOT opplegg hvor ungdommene lærer å si nei. Er 
det mulig med et russ MOT møte i forkant?

• Styret i FAU ved DNSR 2016/17
Leder Marianne Ruud
Nestleder Nina Villanger Tangen
Kasserer Trude Kjølen
Sekretær Marianne Lønrusten

• FAU møtene avholdes første tirsdag i måneden kl. 9.15.

NESTE FAU MØTE 8 NOVEMBER 2016
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