
Referat fra Fau-møte tirsdag 09. november 2011 
 
Sted: Helsestasjon for Ungdom 
 
Tilstede: Rikke R. Cortes, Andreas Nestegard, Ingjerd Haarberg, Vigdis Haarberg, Randi 
Uldal, Therese Samulesen, Gunnar Haugerød, Bodil Styve, Elling Hoel, Eva Aglen, Jorun 
Kalås 
Fra skolen: Ove Østerlie 
Fra Helsestasjonen: Ragnhild Henriksen og Grethe Peralta  
 
Ikke tilstede: Anita Kristiansen, Per Andreas Johnsen, Cathrine Hermann 
 
Rettelse fra Fau-referat av 05.10.10: 
Randi Uldal står nevnt som ikke tilstede. Hun var på det møtet. Beklager feilen! 
 
 

• Røyking 
Fau anmoder skolen om å presiere mer tydelig forbudet mot å røyke utenfor 
skoleportene. Det handler om å vise hensyn og tenke over hvilke holdninger vi 
overfører til barna våre. Kanskje bør det også gjøres oppmerksom på at disse reglene 
også må gjelde ved arrangement som for eksempel kurvfest i Pinjeskogen. 
 

• Låsing av porter 
Skolen har et dilemma ang dette da portene på banen ikke kan låses. Det jobbes med å 
finne løsninger som alle kan bli fornøyde med. 
 

• Parkering / stopping utenfor skolen 
Fortsatt er det mange som stopper rett utenfor skoleporten for å slippe av / hente sine 
barn. Dette kan skape farlige situasjoner. Fau ønsker at skolen presiserer dette på nytt 
– kanskje i et eget skriv til hjemmene. Skolen har fått beskjed fra kommunen at det 
mest trolig vil komme politi utenfor skolen ved skolestart og skoleslutt noen dager i 
uka i en periode. Det handler om sikkerheten for våre elever. 
 

• Kantine 
Det ble diskutert diverse løsninger for om det kan bli mulighet for kjøp av sunn mat i 
lunsjen på skolen. Det er en kjent sak at den maten mange av elevene på 
ungdomsskolen og videregående kjøper på Gama, ikke kan karakteriseres som sunn. 
 

• OD-dagen 
Komiteen for OD fikk 150 Euro for å foreta innkjøp, men vedtaket tilsa 100 Euro. Her 
hadde det skjedd en misforståelse. Søknaden om støtte kom også veldig sent, først 
dagen før OD-dagen. Dette må skjerpes inn for ettertiden. 50 Euro er å betrakte som 
lån. Fau krever å få et regnskap over arrangementet. 
 

• Loppemarked 
Pga knapp tid er loppemarkedet utsatt til etter jul. Dette er et loppemarked som 
videregående har ønske om å arrangere. 
 
 
 



 
• Vaffelsteiking foreldre Åpen skole 

Pr tiden er det 1. – 3. klasse som har ansvaret. Klassekontakt har laget liste. Når 
oversikten over Åpen Skole etter jul foreligger, bes alle klassene sette opp en liste fra 
sin klasse over foreldre som skal hjelpe til. 
 

• Klasseballer 
Fau har sponset klasseballer til alle klassene. 
 

• Skoleruta 2011 – 2012 
Om noen har innvendinger ang den foreslåtte planen, bes dette bli meddelt før neste 
møte. Sekretær sender skoleruta pr mail til Fau-medlemmene. 

 
 
Eventuelt: 
 
Spanskundervisningen: 
Det kom et ønske om at skolen ser på hvordan spanskundervisningen er organisert på 
barneskolen. Det er alt for mange nivå i en og samme klasse, og dette kan ikke være 
særlig motiverende for de elevene som har vært her i flere år.  
 
 
Informasjon fra Familieveiviseren/Helsestasjonen: 
Ragnhild og Grethe ønsker en åpen dialog med både foreldrene og ungdommene og ha en 
aktiv foreldremedvirkning! 
 
De informerte om hva som er deres oppgave og hvordan de kan tre støttende til i 
situasjoner som oppstår. De ønsker også at lokalene som de har her i Quesada blir brukt 
som mye som mulig. Det er store og fine lokaler! Et forslag som kom inn var å invitere 
foreldre/elever til ”åpen kveld” – klassevis. Klassekontaktene oppfordres til å se på 
muligheten med sin klasse og snakke med lærerne om dette. 
 
 
 
Neste møte: 
Tirsdag 30. november etter foreldrekaffen. Viktig at alle møter da det skal planlegges 
julegrøt og juleavslutning! 
 
 
 
 
Ciudad Quesada, 15.11.10 
 
 
Vigdis Haarberg 
Sekretær Fau 


