
Referat fra møte i FAU, 14.10.21 kl 18.00 – 19.30 
 
Tilstede: 

1. klasse: Mirela 
2. klasse: Lars-Erik og Live 
3. klasse: Mirela og Camilla (vara) 
4. klasse: Kine-Mari og Lars-Erik 
5. klasse: 
6. klasse: Tone skulle delta på teams, men det lot seg ikke gjøre 
7. klasse: Ellen 
8. klasse: Wanja 
9. klasse: Marlèn og Wanja 
10. klasse: Karl Johan (vara) 

 
Saker: 
Møteleder og referent: Camilla møteleder, Ellen referent. 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste 

- ingen innvendinger 
- meldt inn 3 saker fra 4. klasse 

 
Valg av nestleder 

- ingen har meldt seg, og ingen melder seg i møtet. Viktig å få på plass. 
- FAU må gjenta oppfordring i klassene 
- Utsettes til neste møte 

 
Informasjon om FAU til foreldrene 

- Camilla formulerer forslag til skriv som informerer om FAU og mulighetene som 
ligger her, samt aktuelle saker å jobbe med. Sendes ut til alle foreldre, og oversettes 
til de språk som er nødvendig for å nå alle. 

- Utarbeide årshjul og planer, både nyttig og hensiktsmessig å konkretisere og 
strukturere, både for årets FAU og for å hjelpe senere års utvalg. 

 
Saker fra klassene som ønskes drøftet med skolen 

- Avtale om ipads til elevene. Urimelige egenandeler også om de minste er uheldige og 
får skade på utstyr. Er det nødvendig å bære med seg? Mye skjermtid. Tvungen bruk, 
ikke i tråd med gratis-prinsippet. Dårlige deksler og skjermbeskyttere. 

- Garderobeløsning for 3.-7. klasse; for dårlig som det er nå; lite plass, slitne hyller og 
knagger, lite oversiktlig. FAU ønsker at det ses på nye alternativer. 

- Til hallstyret; bør tas tak for å få orden på utstyrslager. Rydding, oversikt over hva 
som finnes hvor, ordne dør. Nødutgangen er blokkert. Må lages enkel instruks for 
belegg (vaske og la tørke før det rulles sammen).  

 
FN-dagen 

- Torsdag 28. oktober kl 17-18.30. Opplegget blir begrenset til hallen og mellombygget. 
Klassene har planlagt sine opplegg. 



- Som fast ordning bes klassene stille med følgende: 
1. klasse: 2 brownies 
2. klasse: 2 x 20 cookies 
3. klasse: 2 gulrotkaker  
4. klasse: 2 x 20 muffins 
5. klasse: 2 sjokoladekaker 
6. klasse: 2 krydderkaker 
7. klasse: ALLERGIVENNLIGE 1 glutenfri + 1 uten egg og melk 
8. klasse: 2 eplekaker 
9. klasse: 20 boller og 20 kanelsnurrer 
10. klasse: 20 boller og 20 kanelsnurrer – 

- Hver klasse stiller i tillegg med 2 kanner kaffe.  
- 1., 2., 3., 4. og 7. klasse har ansvar for en aktivitet hver som skal være gratis å delta 

på. Eks lek, kaste ertepose, dans, ansiktsmaling, dele ut smaksprøver på mat… 
a. 4. klasse har planlagt en stand med smaksprøver på kjeks/mat fra andre land 
b. 7. klasse lager hinderløype som foreldre får ansvar for å følge med på 10 min 

hver 
- 5. og 6. klasse har ansvar for å moppe gulvene.  
- 9. og 10. klasse har ansvar for å rydde ut bord og stoler etter arrangementet.  
- 8. klasse har ansvar for kafé i mellombygget (salg av saft og pølser med brød) 
- 9. klasse har ansvar for kafè i hallen (salg av saft, kaffe og kaker) 

 
- Forslag til priser: 

Kaffe/saft: 5 kr 
Kaker/boller: 10 kr 
Pølse med brød: 15 kr 

 
- FAU ønsker ikke tombola  
- Det er viktig å unngå kjøpepress, og viktigere å inkludere alle til en trivelig 

ettermiddag ilag   
- Skolen bes komme med tidsramme, slik at klassekontakter kan sette opp 

tidsplan/fordele på foreldrene som skal ha aktiviteter 
 
Eventuelt 

- Kommunikasjon i FAU må skje via e-post slik at alle har samme informasjon 
tilgjengelig.  


