
 
Møte nr:  7     2017/18.     Dato: 06.02.18 Sted: Skolen 
Møteleder:  Odd Geir Referent: Guri Janne Malm Jansen 
Tilstede: Tove Mihaylova, Martha Wettner, Bjørn Wengstad, Odd-Geir Masvik, Glynt Høyensahl, Stine 
Torgersen og Guri Janne Malm Jansen 
Fra skolen: Ninette Skaftnes  
 
Agenda:  
  8/18  Velkommen 
  9/18  Eventuelle kommentarer fra siste møte 
 10/18 Informasjon fra skolen 
 11/18 17. mai 
 12/18 Status Natteravnprosjektet 
 13/18 Flytting av HC-parkering? 
 14/18 FAU-penger 
 15/18 Forslagskasse 
 16/18 Markeds/byttedag 
 17/18 Integrering av nye familier 
 18/18 Kjøleskap til skolemat  
 19/18 Aktivitetsmatrix 
 20/18 Mobil på skolen  
 
8/18 Da Steinar ikke var til stede, var Odd-Geir møteleder, og ønsket oss alle velkommen. 
 
9/18 Vi oppdaterte informasjon om karneval, og etterlyste et tilbud fra skolens UB om kjøp av 
fastelavensboller. 
 
10/18 Det var ingen spesielle saker eller info fra skolens ledelse. 
 
11/18 17. mai: Odd Geir har tatt på seg å sjekke ut hvordan vi kan/skal arrangere.                                                     
Han tar kontakt med Sjømannskirken og skolen i fht til hva foreldre skal bidra med. 
 
12/18 Natteravn: Samme status som sist, Steinar jobber med spørreskjema. 
 
13/18 HC parkering: Det er kommet henvendelser om at den er plassert slik at det blir uoversiktelig 
ved gangfeltet, når plassen er i bruk. Er det mulig å flytte den? Nå er den til hinder for 
fotgjengerfeltet. Dette må tas opp med skolen. Har skolen en umiddelbar kommentar til dette ved 
gjennomlesing av referatet? 
 
14/18 FAUpenger: Hittil har vi tjent 100 euro. Vi venter til etter 17.mai og klasseturer med å dele 
ut penger. FAU har gitt 300 euro så langt til skolen dette skoleåret. 
 
15/18 Forslagskasse: Forslaget om kasse, var for foreldre. Det er vanskelig å administrere den, og 
dette forslaget ble forkastet. 
 
16/18 Markeds- / byttedag: Det blir ikke arrangert markedsdag på skolen inneværende skoleår. 



 
17/18 Integrering av nye familier: Det finnes mange tilbud til aktiviteter, både gjennom skolen og 
f.eks Sjømannsskirken. Dette kan gjøres bedre kjent. Vanessa har tatt på seg ansvaret om å lage en 
liste over de tilbud som finnes. Dette lages som en fil, og legges ut på Facebooksiden vår.  
Ikke alle trinn har Facebookgruppe. Kanskje en ide at alle trinn har en gruppe? 
 
18/18 Kjøleskap til skolemat: Det er kommet forslag om å kjøpe kjøleskap til oppbevaring av 
skolemat. Skolen oppfordrer alle til å ta med skolemat i boks med kjøleelement. Så dette forslaget 
nedstemmes. 
 
19/18 Aktivitetsmatriks: Odd Geir har laget en som er sendt ut. Gi gjerne tilbakemelding på denne. 
 
20/18 Mobil på skolen: Det er kommet forslag/ønske/spørsmål fra noen foreldre om at det ikke 
skal være lov å ha mobil på skolen. 
Hva er skolens policy på dette? 
På videregående er det ikke lov å bruke mobil i timen, men i friminuttet. Det er vanskelig å ha 
kontroll på hvem som har mobil med. Skolen har ikke lov å kontrollere hvem som har med mobil. 
Ninette tar opp på ledermøte hvorvidt det er lov å ha mobil på ungdomstrinnet. 
Noen foreldre har et ønske om at barna skal være sosiale og ikke via en mobil. 
 
 
 
 
 


