
Referat FAU-møte 25.10.22 

 

Tilstedet: Nina Brådland Vatne, Marlen Dahl, Frida Vigeland, Erik Aversano og 

Hanne Bente Mittet 

 

Møtet innledes med at vi blir enige om Leder, nestleder, sekretær og kasserer. 

Så da ser det ut som følger: Hanne Bente Mittet er leder, Stine Skagestad er 

nestleder, Frida Vigeland er sekretær og Marlen Dahl er kasserer. 

Det mangler FAU representant i 1.klasse – Michael Waren står som vara. 

Og det mangler vara representant i 7.klasse.  

Dette bør ordnes kjapt.  

Det ble besluttet at Marlen Dahl lager en ny FAU facebook gruppe hvor det vil 

bli lagt ut referater og innkallinger, så vi slipper at mail forsvinner.  Det ble også 

besluttet at vi legger ut referatene fra FAU møtene i klassenes facebook-

grupper i håp om større engasjement fra foreldre.  

Hanne Bente skal lage en oversikt om hva FAU er, hvilke oppgave vi har og 

hvem som sitter i FAU. Her skal det tydelig komme frem hvem man skal 

henvende seg til.  

Det ble spurt om konklusjonen rundt dusjing. 

Vi tar det videre til SU – det er ønskelig at alle lærere får felles beskjed om at 

dusj etter gym er frivillig.  

 

Nytt bygg og låste dører: 

2.klasse møtte en låst dør under en brannøvelse, det var en teknisk feil. Anette 

poengterer at dette er grunnen til at man har brannøvelser ofte for å avdekke 

slike feil. Foreldre har i etterkant reagert på at de ikke fikk informasjon fra 

skolen om dette. Det tas til etterretning, og det kommer forslag om at det kan 

sendes sms til foreldrene hvis noe uregelmessig skjer med deres barn. Det 

anses ikke som nødvendig at foreldre skal få sms om hver brannøvelse.  

 

17.mai: Det er laget en gruppe for de som er ansvarlige for 17.mai. Hanne 

Bente sender over fjorårets opplegg.  



Neste møte er satt til 7.desember – dette ønsker vi å endre til onsdag 

30.november.  

Det er også ønskelig at FAU møtet som skulle vært 25.januar flyttes til 

18.januar.  

 

 

Spillkveld: 25.januar – minner om at vi trenger vakter 

Discokvelden: 26.januar 


