
Referat fra Fau-møte 24.05.2010 
 
Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling 
  
Sak 2. Orientering av Signy 
Signy takker for fint arrangement 17 mai.Hun har bare gode tilbakemeldinger og takker alle Fau'ere 
som sto på:foreldre/foresatte til elever ved skolen og lærere. 
Korpset som spilte og marsjerte sammen med oss i toget,fikk gratis mat og drikke etter fullført jobb.Det 
sendes ikke noe regning på dette til konsulatet.Vi synes det er fantastisk at vi hadde musikk i toget og 
kommunen har vært meget behjelpelig med stoler og bord i parken. 
  
Det er nå ansatt fire nye lærere til høsten. Det er Geir Hansen som skal jobbe på barneskolen og litt i 
vidregående. Rebeca Mellingen skal jobbe på barneskolen,Kjell Henriksen (jobbet ved Dnsr tidligere) 
ungd.skolen og Perodd Thessem på vidregående. 
  
Pr.i dag blir klasseinndelingene slik:1-3,4-5,6-7,8-9,10 alene. Vg.1,2 og 3 noe felles undervisning ,men 
også separat. 
  
Sak 3.Evaluering av 17 mai. 
Regnskapet er ikke klart enno så vi har ingen tall som viser hvordan dette gikk økonomisk. Alle er 
enige om at vakten i parken mellom kl.10 og 12 krever mere folk som hjelper til.De som hadde vakt fra 
08-10 jobbet veldig bra.Dette er en krevende fysisk vakt med mye løfting,så neste år må vi sette 
opp flere sterke kvinner/menn her. 
  
Når det gjelder mat til musikkorpset sendes det ikke regning til konsulatet på dette.Kommunen har 
vært meget behjelpelig med utkjøring av stoler og bord til vår 17mai feiring så mat og drikke til 
musikkantene dekkes av Fau. 
  
Vaktene i kirken gikk bra.Her stillte lærerne på vidreg.opp og det var til stor hjelp. 
De ansatte i kirken tok salget i den ene salgsstanden før vi fikk hjelp av foreldre og lærere. 
Vi hadde nok kaker,is,pølser og drikke. 
Det skrives en egen detaljert evaluering over alle innkjøp,premier og andre praktiske gjøremål i forhold 
til 17mai-arrangementet som Fau skal  ha som  arbeidsdokument til neste år. 
  
Sak 4.Evaluering av Fau's rolle i forhold til Åpen skole. 
Enighet om at turnusen i klassene er veldig variabel.Vi har brukt mye tid og ressurser på og få folk til 
og ta sine vakter på kjøkken og ute/datarom. Det har ofte ført til at klassekontaktene har stillt opp selv 
når ikke de får andre til og ta vakter. 
Neste år settes det opp vaktliste tilsvarende den vaktlisten vi ordnet til 17mai. Der står alle 
foreldre/foresatte fra 1-7 oppført og alle datoene det er åpen skole fra høsten til våren. 
6 og 7 klasseelever stiller selv opp på vakter med veiledning fra en voksen. De som ikke har mulighet 
til og komme når de har vakt må selv ordne/bytte med andre evt.kjøpe seg fri med en 
10/vidregåendeelev. Dette fungerer slik at en må ringe skolen og si at en ikke kan stille,men ønsker og 
betale 10euro for at en ungdom/vidreg.elev skal ta ens vakt.Det blir da læreren i 10 eller vidreg.som 
må spørre i klassene om noen kan tenke seg vakta.Den ungdommen som stiller på vakt tjener da 
10euro til klassekassen i elevens klasse. 
  
Ved første skoledag vil Fau få noen minutter og si litt om hva som kreves av foreldre/foresatte i forhold 
til dugnadsinnsats ved skolen.Vi vil da si det om vaktlisten i forhold til åpen skole og den store 
dugnadsinnsatsen som må til for at vi skal arrangere 17mai. 
  
Sak 5.Eventuelt 
Litt om jobben i Fau: alle  synes det har vært mye jobb og sitte i Fau, også mye jobb for de som sitter 
som vara. Linn orienterte litt om hvordan hun har opplevd og sitte som Fau-medlem og det at 
alle  møter er på dagtid og hun jobber.Hun synes det har vært vanskelig og ikke komme på 
møtene,men har da måttet ta fri fra sin vanlige jobb. 
Møteinnkallingene har kommet ut på allt for kort varsel da vi har gått ut ifra at alle kan komme på 
dagtid. Ellers var det full enighet om at Fau er en fin arena hvis en har lyst til og bli kjent med nye folk 
og har lyst til og jobbe med div.saker sammen med skolen.  
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Fau skal arrangere en grillfest for elevene og lærerne.Pølser,brus og is er igjen fra 17mai så da må 
det kjøpes inn grillmat.Grillfesten må arrangeres i løpet av uke 24. 
  
NESTE FAU-MØTE TIRSDAG 01.06.2010,KL.09.30. 
 
 
Med vennlig hilsen,  
Ingjerd Møller Haarberg  
 




