
 
Møte nr: 6          2017/18.     Dato: 09.01.18 Sted: Skolen 
Møteleder: Steinar Ditlefsen Referent: Guri Janne Malm Jansen 
Tilstede: Steinar Ditlefsen, Vanessa Castsneyra 1-3kl, Odd – Geir Masvik 5-6kl, Bjørn Wengstad 5-6kl, Stine 
Torgersen 7kl, Margareth Haaseth 8-9kl, Martha Wettner vg2, Guri Janne Malm Jansen vg2 
Fra skolen: Signy Munkeby 
 
Agenda:  
        1/2018 Velkommen og innledning av FAU-leder 
       2/2018 Valg av ny sekretær 
        3/2018 Informasjon fra skolens ledelse 
       4/2018 Informasjon om nytt prosjekt fra FAU ledergruppe 
        5/2018 Natteravnprosjekt 
        6/2018 Karneval/annet arrangement 
       7/2018 Oppsummering julegrøt, juleavslutning og Caritas 
 
                                   
 
       1/2018   Steinar ønsket velkommen og informerte kort om at vi trenger ny sekretær. 
 
 2/2018   Guri Janne påtok seg skrivejobben, det ble ikke valgt ny sekretær. 
 

3/2018 I forbindelse til påmelding av skoleplass er det viktig å bestemme seg raskt, da det 
allerede er stor pågang av eksterne søkere. Elevene som går på skolen har 
prioritet, men må da melde til skolen at de ønsker plass. Det er sendt et skjema 
med hjem som sekkepost. 

  
 Det er Reiselivsmesse 12. til 14. januar og skolen er representert. Signy har sendt 

oss en e-post som hun ønsker vi skal sende videre til venner og bekjente. Samme 
informasjon vil også bli lagt ut på Facebook, slik at det er lettere for oss å 
videreformidle informasjon om messen.  

 
4/2018   Det er opprettet en ledergruppe som vil jobbe i forkant av FAU møtene. Gruppen 

består av Steinar, Odd-Geir og Guri Janne. De vil også se på de ulike 
arrangementene og lage en slags mal slik at det er lettere å vite hva som må gjøres 
fra år til år. I denne forbindelse inviterte Signy FAU til å bruke Lise og seg selv. De 
sitter på mye er faring og kan svare på mange spørsmål. 

 
 Odd-Geir vil holde orden på papirer. Han sender ut innkallinger og agenda, slik at 

dette kommer ut i god tid før møter. 
 
 Det er ønskelig å korte ned tiden på møtene, slik at vi heller kan jobbe mer i 

grupper om de ulike arrangementene. 
 Punktet eventuelt, vil bli borte fra agendaen, så det er viktig at alle saker som 

ønskes på agendaen, sendes til Steinar i forkant av møtene.  
 



5/2018   I forbindelse med sak 27/2017 om å starte med Natteravn, har det kommet inn  
meldinger om dette til Steinar, som gjør at han er usikker på om det egentlig er 
ønskelig eller et reelt behov for natteravn. Derfor ønsker han å lage en 
undersøkelse med kun få spørsmål, som sendes digitalt til foreldrene på skolen. 
Dette spørreskjema lager Steinar og seder ut til de foreldre dette angår. 

 
6/2018   Martha kom med et forslag i forbindelse med karneval på skolen;  
 En av dagene i karnevalsuken kan elevene få kle seg ut, det er vanlig skoledag og 

man kan servere fastelavensboller i friminuttet. Er det mulig å engasjere 8- 10 
trinn til å arrangere leker og spørre ungdomsbedriftene om de kan bake boller? 

                Signy syntes dette var en god ide, og har foreslått fredag 23.februar. Hun synes 
også at elevrådet bør kobles inn i dette og har også kontaktet Einar, som er 
kontaktlærer for elevrådet. 

 Ungdomsbedrift er kontaktet, og de vil komme med et tilbud til oss på pris. De vil 
også undersøke med klassene hva slag typer allergier som må tas hensyn til og vil 
ta det med i sitt tilbud. 

 
7/2018   Julegrøt, Caritas og juleavslutning, var svært vellykkede arrangement.  
 Allikevel er det noen punkter som må oppsummeres. 
 Julegrøten: 

• Det må være premie som følger den laktosefrie grøten. 
• Det bør hvert år forsikres om at det ikke er noen med alvorlig 

nøtte/belgfruktallergi i forbindelse med servering av julegrøt. 
• Det må være noen som tar ansvar for å levere kjelene tilbake godt vasket. 

Juleavslutningen: 
• Mye gikk galt her. Margareth ble stående med mye av ansvaret alene. 

Dette er et så stort arrangement at hele FAU må være med, og foreldre må 
engasjeres i større grad. Det er viktig å finne en måte å jobbe på så det blir 
god flyt i prosessen. Men MARGARETH du gjorde en kjempeinnsats, 
TUSEN TAKK. 

• Arbeidsgruppa bør få inn et par punkter til juleavslutningen om hvordan vi 
håndterer eventuell allergier og sørger for glutenfrie kaker. 

• Lave priser, godt salg. 720 euro i overskudd. 
• Kakerester bør ikke overlates til Sjømannskirken uten at vi vet med 

sikkerhet at de vil ta i mot. 
 

 
 

 
 


