
FAU møte 06.03.2019 

Tilstede: Siri Margrethe Hovi, Marianne Bjordal Thon, Jostein Enger, Tone Skoglund, Camilla 

 

Sak 1: Klassesparing. Mye misforståelser rundt felles sparing til Leirskole. Utenom det som FAU og 

kommunen dekker så kostet det i fjor ca 1300 kr per elev. Dette er det greit at alle er klar over. Så det 

må spares og samles inn penger. Anbefaler alle klassene på trinnet og spare sammen. Fint om 

klassekontakter kan informere om dette på trinnets Facebook side. Siri sender epost om dette til 

klassekontakter. 

 

Sak 2: Kristi Westerbø som har med 0-100 prosjekter og gjøre sier at FAU skal få opp ballveggen. Vi 

skal ikke vente på 0-100 prosjektet. Det er ikke FAU som har ansvaret for vedlikehold av ballveggen. 

Dette tar vaktmesteren. 

Vi lager et utkast på beskrivelse av jobben som etter hvert skal sendes ut til utvalgte entreprenører. 

Dette utkastet får vi se på neste møte. 

 

Sak 3: Mobbesak i 3 trinn. En elev som har blitt mobbet på nett. Siri har vært på møte med Berit om 

denne saken. Berit har skrevet et brev som skal sendes ut til alle elever på skolen. Brevet kommer 

med svarslipp slik at alle må bekrefte at de har lest brevet. FAU godkjenner brevet. 

 

Sak 4: Utkast til retningslinjer utarbeidet for nettvett. Brevet ser bra ut. Vi er veldig positive til det. 

Bygge videre på det og bringe det inn i klassene og hjem. Vi ser mer på dette utkastet neste møte. 

Har skolen tenkt til å gjøre noe for at dette skal nå ut til elevene i skoletiden? 

 

Sak 5: Temakveld – nettvett, vi ønsker og ha litt mer fokus på krenkelser. Temakveld med foreldre og 

barn. Siri tar kontakt med barnevakten og hører om de har noe tilbud på høsten og når de evt kan 

stille. Finne datoer. Vi ønsker og ha tema kvelden ikke lenge før foreldremøte på høsten. Da har vi 

muligheten til å diskutere temakvelden på foreldremøte. Vi tenker at denne kvelden blir et tilbud for 

alle fra 1-7 trinn. Vi må undersøke hvor mange det er tillatt og ha i Valdreshallen.  

 

Sak 6: Brytehaugen/kongen på haugen. Leken kan fort gå for langt og bli litt voldsomt. Vi i FAU synes 

at det burde være litt regler for hvor langt «slosse» leken kan gå der. Det kan fort bli altfor voldsom 

lek. Det burde stå en voksen der og passe på? Siri sender Vebjørn en mail og hører hvordan reglene 

er der.  

 

Neste FAU møte blir 3. april 2019 på SFO på NABS. 

 

                                                                                                                           Sekretær Marianne Bjordal Thon 


