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Referat fra foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Frøysland skole 

Dato: 22.09.2022 

Klokkeslett: 17:30 – 18:30 

Sted: Personalrommet 

Innkalt av / 

dato 

Linn Høyland Larsen / 08.09.2022 

  Frafall:           FAU-representant 6. klasse 

 

 

Saker Diskusjon Ansvar videre 

Sak 1. Lindesnes kommune ønsker å høre 

foreldres mening om hva som er viktig at 

kommunen har fokus på i tjenestene til barn og 

unge og spesielt i sitt møte med foreldre. De vil 

først ha en kort innledning og deretter presenterer 

de temaer som de vil be dere reflektere over 

selvstendig og i grupper slik at vi får noe med oss 

tilbake. 

 

Kommunen ønsker 

innspill fra 

foreldre/foresatte 

på alt innen 

oppvekst som er i 

regi av kommunen.  

Temaplan for 

mestring (innunder 

kommuneplanen).  

FAU kom innspill 

og målbildet 

presenteres av 

kommunen rundt 

nyttår 

Kommunen 

Sak 2.  

Fra rektor:  

Det ligger en artikkel om nærskolerett og 

skolegrenser på kommunens hjemmeside, og et 

digitalt høringsskjema.  

ALLE FAU inviteres til å komme med 

høringsinnspill. 

FAU skal bruke høringsskjemaet på 

hjemmesiden. Høringsfrist er torsdag 11.oktober. 

I høringsskjema ligger informasjon om og 

bakgrunn for høringen (les skjermdumper under). 

Det vil trolig være naturlig for FAU å gå gjennom 

innholdet i møtet. I tillegg ligger masse 

informasjon i artikkelen på hjemmesiden. 

  

NB! Man tenker seg at løsningen som 

høringsinstanser skal ta stilling til, eventuelt 

kommer I TILLEGG til det som opprinnelig er 

foreslått; Opprinnelig forslag til veileder og 

skolekretsgrenser ligger fast. 

 

Ber dere lese her og sette dere inn i saken før 

møtet:  

FAU Frøysland 

mener at planen ser 

fornuftig ut sett fra 

Frøysland skole sin 

side. Vi oppfordrer 

samtidig til at man 

prøver å sette 

grensene slik at 

man ikke splitter 

boligfelt på en slik 

måte at noen få 

sendes til en skole 

mens brorparten 

sendes til en annen 

skole. 

FAU sprer 

informasjonen 

til alle foreldre 

via FAU-

representantene 

(faste og vara) 
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https://www.lindesnes.kommune.no/naerskolerett-

og-skolekretsgrenser.6526811-507274.html 

 

Sak 3. Velge kasserer 

 

Inge tilstede i møtet 

kan tenke seg å 

gjøre dette.  

Spør videre evt. 

må vi finne rep. 

I tillegg til FAU 

Sak 4. Se på mandat og sett mål for FAU.  

Det er utarbeidet et utkast for dette i 

forrige innkalling.  

 

 

Det er utarbeidet et 

mandat basert på 

FUG.no sine 

nettsider. Se under.  

Alle  

Sak 5. Delegere å lage et årshjul og sette datoer 

for tradisjonelle hendelser og arrangementer 

 

Klassekontaktene i 

hver klasse lager 

årshjul.  

Dato for spillkveld 

for 1.- 4. klasse: 

onsdag 25. januar 

OBS! Kræsjer 

med møtedato for 

FAU/SU 

Dato for discokveld 

5. – 7. klasse: 

torsdag 26. januar 

Alle FAU-

representantene 

gir beskjed til 

klassekontaktene 

på sitt trinn 

Sak 6. Sette ansvarlige for 17. mai- komite som 

kan starte med å fordele oppgaver på 6. trinn 

 

Foreldrekontaktene 

og FAU-

representantene 

(vara- og 

fastrepresentant) 

6. klasse 

Sak 7.  Sette datoer for FAU- møter skoleåret 

2022- 2023 

 

Datoer for 

skoleårets FAU-

møter er: (se tabell 

under) 

Dersom det er 

svært mange saker 

meldt inn vil det 

kunne bli aktuelt å 

starte noe tidligere.  

Det kan kanskje 

også være fint at 

rektor deltar siste 

halvtimen etter at 

man har diskutert 

sakene og sitter 

igjen med spørsmål 

til rektor.  

 

Linn kaller inn 

Sak. 8. Er det mulig å gjøre noe med "tilgang" til 

de nye klasserommene for foreldre og barn? Det 

Det er utfordrende 

å få tilgang til 

klasserommene. 

Anette 

https://www.lindesnes.kommune.no/naerskolerett-og-skolekretsgrenser.6526811-507274.html
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er problematisk at det alltid er låst. Dette gjelder 

også fritidsaktiviteter. 

Anette tror det er 

vanskelig å få det 

endret, men sjekker 

igjen.  

Sak 9. Gym og dusjing. Hva gjøres for å sikre at 

barna er komfortable med dette? Hvordan legges 

det til rette for å finne en balanse mellom den 

private sfære og åpenhet ift kropp.  

Det er båser for å 

ivareta barna og 

privatlivet. Det kan 

også lages egne 

avtaler, men også 

det er utfordrende. 

Noen barn ønsker 

også forheng.  

Anette 

Sak 10. Kjøring/parkering på skoleplassen når 

SFO er åpen på tross av skilting.  

 

Det er skiltet, men 

skolen opplever at 

skiltene henger litt 

feil. Det blir en sak 

med Statens 

veivesen og det tar 

tid. Vi oppfordrer 

alle som bruker 

hallen om å kjøre 

forsiktig uansett tid 

på døgnet og 

minner om at det 

ikke er tillatt å 

kjøre inn i 

skolegården før 

etter kl. 16:30 når 

SFO stenger.  

Alle 

Sak 11. Nettvett for foreldre.  

 

Rektor er allerede i 

dialog her etter 

gode 

tilbakemeldinger 

sist.  

Anette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat for FAU – Frøysland skole  (basert på FUG.no) 
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Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Frøysland skole skal være foreldregruppens talerør i samarbeid 

med skolen. Vi skal være et bidrag til et trygt og godt læringsmiljø for alle.  

Målet med FAU er å gi foreldre reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling.  

Rektor skal legge til rette for godt samarbeid mellom skolen og FAU.  

Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet.  

I dette legger vi at vi informerer foreldregruppen i hver klasse i god tid før FAU- møtene slik at de har 

mulighet til å spille inn saker via sine FAU- representanter. Det vil i all hovedsak bli gjort via 

klassenes Facebook-sider.  

FAU skal samarbeide med:  

- Skolens ledelse og ansatte 

- Elevrådet  

- Foreldrekontaktene  

- Resten av foreldrene ved skolen  

FAUs hovedoppgaver er å aktivt medvirke i:  

- Utviklingsarbeid i skolen  

- Vurdering av skolen 

- Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 

- Søtte skolens ledelse og ansatte i arbeidet mot mobbing og krenkelser 

- Sosiale tiltak for elevene 

- Utforming av egen skoles mål 

- Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT) 

- Arbeidet med det fysiske skolemiljøet 

- Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold 

- Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU- møter skoleåret 2022 / 2023 

 

Saker meldes din klassekontakt eller 

FAU- representant innen:  

Torsdag 22. sept: FAU 17.30 

                            SU: 18.30 

16. september 
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Tirsdag 25.okt: FAU 17.30 

                            SU: 18.30 

                            Skolemiljøutvalget: 19.30 

17. oktober 

Onsdag 7 des: FAU: 17.30 

                           SU: 18.30 

30. november 

Onsdag 25.jan: FAU: 17.30 

                             SU: 18.30 

                             Skolemiljøutvalget: 19.30 

17. januar 

Tirsdag 7. mars: FAU: 17.30 

                              SU: 18.30 

28. februar 

Onsdag 3.mai: FAU: 17.30 

                           SU: 18.30 

                           Skolemiljøutvalget: 19.30 

25. april  

 

Klassetrinn FAU /vara Mobil epost 

7.  Carina Støen  95855050 carina_stoen@hotmail.com 

6.  FAU: Frida 

Vigeland 
45122376 Frida.vigeland@netped.no 

5.  FAU: Erik Frank 

Aversano 
91512185 Erik.aversano@gmail.com 

4.  FAU Nestleder 

Hanne Bente Mittet 
95923250 hannebente@hotmail.com 

3.  FAU sekretær 

Stine Skagestad 
99235515 stine@eydecluster.com 

2. FAU: Marlen Dahl 40067234 Marlen_meij@hotmail.com 

1.  FAU leder 

Linn Høyland 

Larsen 

95070738 linnhoylandlarsen@outlook.com 

SFO 

(1. trinn) 

FAU, SFO 

representant 

Silje Hasund-

Bentsen (1.trinn) 

97564062 Silje_hasund@hotmail.com 

Vara- representanter 

1.  Mikael Waren 91906970 mike@skapfhs.no 

2.  Nina Brådland 

Vatne 
91879786 braadbabe@hotmail.com 

3.  Heidi Hjelmen 

Kvande 
95146732 hhkvande@yahoo.no 

4.  Ellen Margrethe 

Johnsen 
97637118 Ellen.johnsen@kristiansand.kommune.no 

5.  Trinnet må ordne en 

vara 
  

6.   Hanne Birkeland 97114667 Hanne.birkeland@hotmail.com 

7.  Trinnet må ordne en 

vara 
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