
 Møte nr. 4 2016/-17   Dato: 29. november 2016 Sted: Skolen
Møteleder: Nina Villanger Tangen 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, 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, Ingjerd Møller Haarberg 3 
VG, Nina P. Aas 3 VG, Brit Aarsnes , Nina Å Henriksen 2 
VG, og Marianne Lønrusten.

Fra skolen: Signy Munkeby
 Andre : Ruben Bredal

Saksliste
20 / 2016 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling.
21 / 2016 Informasjon fra elevrådsleder, Ruben Bredal

– ungdomsbedrift
– skoleball

22 / 2016 Skoleball
23 / 2016 Informasjon fra skolens ledelse
24 / 2016 Nissegrøt
25 / 2016 Juleavslutning
26 / 2016 Eventuelt

Marianne R. ønsker velkommen, og takker for god hjelp under markeringen av skolens 25 års 
jubileum. Arrangementet kan sies å være vellykket.

Sak 20. 
Nina Villanger Tanger blir valgt til møteleder. 
Referat og innkalling godkjent uten merknader.

Sak 21.
Fjorårets skoleball ( invitasjon, påmelding og meny på Power point )

• Arrangert på en mandag,  i lokalene Laurel and Hardys. 
• Ferdig pyntet lokale, egen DJ, plass til foreldre.
• Adgang kun for skolens elever denne kvelden

Innspill
• Skoleballet er for alle elever ved skolen.
• Ballet ble avholdt 14.12 i fjor, vil forsøke å ha det tidligere i år.
• Elevrådet arrangerer. FAU har ingen ansvar denne kvelden men det settes pris på 

tilstedeværelse. « Vakter « er en nødvendighet. Gunn Hilde Ramsjø er kontaktpersonen i 
FAU mot elevrådet.



• Tidspunkt;  kl. 18.00 – 20.00  ( 21 ) BSK
 kl.  20.00 – 22.00  USK
 kl.  22.00 -  00.00 VGS

Skal USK og VGS slåes sammen?
• Det satses på lik pris som i fjor dvs. 15 – 20 Euro.
• Ingen servering av alkohol.

Ungdomsbedriftene ved DNSR har presentert seg på morgensamling. De bruker blant annet 
Facebook til markedsføring. Det er fullt mulig å linke bedriftene på FAU siden. Er det en ide`å 
invitere de til et FAU møte? Det er et vidt spekter av tilbud de representerer, og er opprettet som 
ordentlige bedrifter, registrert i Brønnøysundregisteret.

En av ungdomsbedriftene ved skolen er Taskmasters UB ( www.taskmastersub.com )
Dette er 6 elever i 2 – 3 VG. Eksempler på hva de kan tilby; 
barnepass, PC hjelp, dyrepass, tolketjenester og logistikk.

La Paloma, en annen av ungdomsbedriftene ønsker en uttalelse fra FAU i forbindelse med salg av 
mat til elevene hver torsdag, og noen fredager.
FAU er positivt innstilt dersom fokuset holdes på sunn mat.
Om andre foreldre skulle ha innvendinger bes de ta kontakt med ledelsen.

Sak  22.
Se sak nr. 21

Sak  23.
Skolerute for neste år er vedtatt i skolestyret og legges ut på skolens hjemmeside.

Frist for nåværende elever angående skoleplass er i januar. Ordinært opptak 1. februar.

1 termin avsluttes cirka 20 januar.

Lysmesse 7.12.  kl. 18.00 19.00. Obligatorisk kun for elever i barneskolen, men det er åpent for 
alle . Det vil være et alternativt opplegg på skolen for de som ikke deltar i kirken. 

Juleverksted / Nissegrøt for barne – og ungdomskolen.

MOT / OLWEUS
Signy undres på hvorfor ikke flere foreldre møtte opp?
Det kan i stor grad handle om at invitasjon til møtet kom i siste liten, dagen før møtet.
Informasjon om møtet ble lagt ut på FAU siden. Atter en gang påpekes det at ikke alle foreldre er på
Facebook. Mail bør i større grad benyttes når viktig informasjon skal ut.

Individuelle arbeidsplaner ligger på Fronter. Ta kontakt med læreren om de ønskes på papir i stedet. 
Elever på USK / VGS kan godt venne seg til å bruke nett.
Innspill;

• Det er vanskelig å få oversikt, opp til 5 ark per arbeidsplan.
• Dette oppleves som upraktisk og kan gi motløse elever.
• Er det mulighet for å komprimere infoen, og la leksene komme på eget ark? Det påpekes at 

det ikke er motforestilling til infoen som er på planen.
• Det er stor forskjell på hvordan en 3. og en 7. klassing forstår lærings målene.

http://www.taskmastersub.com/


• 3. og 6. klasse har allerede tatt opp problemstillingen med skolen, og mener skolen bør 
evaluere arbeidsplanene.

• Signy; Arbeidsplanene er laget ut fra ulike  modeller av lærere fra forskjellige skoler.
Tilbakemelding er sendt lærer teamene. Det er viktig at elevene får vite når lærings målene 
skolen er pliktige til å informere om, er nådd.

Sak 24.
Nissegrøt 13.12 er ifølge Marthe bestilt. Hun har fått info fra Lise om hvordan dette har blitt gjort 
før.
Klassekontaktene må møte opp 1/2 time før ( gjerne iført nisselue eller lignende ) og ha med egne 
kjeler, øser og saftmugger. Det vil bli et alternativ til mandel.

Sak 25.
Lapp om « påmelding « til juleavslutning er delt ut men ikke alle har fått den. Den vil bli sendt ut på
nytt , med tilføyelse om at ALLE må bidra med noe. Leveringsfrist  var 1.12.

Sak 26.
• Nina Henriksen er nu representant for VG 2. Hun bytter plass med mannen sin etter nytt år.
• Evaluering av Halloween er snart ferdig. Det er mange punkter på forberedelse.
• Lysmesse. Skal FAU selge / stå for mat? Elisabeth sjekker ut hva kirken tenker og gir 

tilbakemelding så raskt som mulig.
• Natteravn.

 Christian, Marthe og Christel har bestemt seg for å observere en kveld på « byen « før de tar
stilling til hva som skjer videre i forhold til natteravn ordningen. 
Det er litt andre behov her nede enn i Norge. 
Ungdommene er i forskjellige grupperinger.
Hensikten er å være tilstede for ungdommene, ikke bryte opp.
Natteravnene har begrenset myndighet og skal kun virke preventivt.
Gruppen forsøker å få til en natteravn vandring før neste FAU møte.

Neste FAU møte 3. januar 2017 kl. 9.15

–
    


