
FAU	styremøte	30.10.2018	

Deltakere:			
• Kristel Alstad-Evjen, Kristina Slørdahl, Pia Gjesme Holm, Anders Bryhni. 

Agenda:	
1. Planlegging av møtedatoer for resten av skoleåret 
2. Kristel informerer om status på aktuelle saker og framdrift i arbeidsgruppene 

Referat:	
Nr Sak Beslutning/ 

oppfølging 
1. Planlegging av møtedatoer for resten av skoleåret 

Vi har foreløpig planlagt følgende datoer, endres ved behov: 

• 28 november 20.00 
• 17 januar 1700 (Med rektor) 
• 27 februar 2000 
• 10 april 1700 (Med rektor) 
• 28 mai 1930-2100 (Fellesmøte) 

 

2.1 Fellesbord 

Nye bord ble kjøpt inn – 30 bord for totalt 17.450 NOK. Dette er 
halvparten av kostnaden, resten dekkes av korpset. Vi oppfatter at vi 
nå (etter flere kjøp) har tilstrekkelig antall bord. 

 

2.2 Foredrag/temakveld 

Ble gjennomført 9. oktober. Tema: Nettvett, primært rettet mot 4 
og 5 klasse. 6. klasse ble også invitert pga dårlig påmelding. Det 
er Barnevakten som står for foredraget.  

Kristel anmoder 
gruppen (sosialt 
skolemiljø) om å 
sette opp et 
liknende event 
etter jul. 
foreslår dato i 
januar. Om 
mulig sende ut 
informasjon via 
skolemelding. 

2.3 Skolehagen 

Er gitt til aktivitetsskolen (det hvite huset). FAU har meldt inn at de kan 
stille på dugnad.  Venter evt. Tilbakemelding fra barneklubben. 

FAU følger ikke 
opp 
aktivitetsskolen 
videre per nå. 

2.4 Dokumentasjon på roller som FAU representant og klassekontakt 

Det er ønskelig å legge ut rollebeskrivelser på skolens nettside. Styret 
går gjennom og ferdigstiller beskrivelsene på neste styremøte 

Kristel sender ut 
nåværende 
beskrivelser til 
styremedlemme



  ne i forkant av 
neste styremøte 

2.5 Trafikk 

Utdanningsetaten har etablert konseptet «hjertesone» rundt 
skoler for å øke fokus på sikker skolevei. Huseby har søkt om å 
være pilotskole. Viktig å tydeliggjøre ovenfor foreldre at det er 
foreldrenes ansvar å følge elever til skolen om de føler seg usikre 
på veien. Det settes opp møte med skoleledelsen og 
utdanningsetaten for å avklare ansvar for oppfølging av skolevei. 
Fokus i trafikkgruppa vil være mot holdningsskapende 
aktiviteter. 

Kristel holder i 
prosess for 
møte med 
skoleledelsen 

2.6 «Kiss and ride» ved eldresenteret ved siden av Coop Extra 

FAU har blitt kontaktet av representanter for bydelsutvalget 
(Høyre og MGP) for å diskutere mulige løsninger. Kristel vil ha 
møte kommende uke, og gir tilbakemelding. FAU vil gjenta 
spørsmål om mulighet for å flytte bommen over til andre siden 
av brua. Eventuelt åpne en bredere diskusjon rundt 
trafikksikkerhet. 

 
 

2.7 Klasseturer med egenbetaling 

I elevrådet er det tatt opp at det gjennomføres klasseturer med 
høy egenbetaling. Rektor ønsker at FAU tar stilling til 
elevbetaling. 

FAU ønsker at 
ingen elever skal 
utelates fra 
aktiviteter i 
klassene på 
grunn av 
økonomi. 

2.8 «Hvorfor det» 

«Hvorfor det» ble organisert for tredje gang, lørdag 27 oktober. 
Stor deltagelse og et vellykket arrangement. Det er forventet at 
dette blir en årlig tradisjon som videreføres. 

 



	2.9 Økonomisk støtte 

FAU har fått henvendelser fra skolen om økonomisk støtte: 

- Flaggborg til 17 mai tog: Ca 65.000 NOK. 
- Lys- og lydanlegg til gymsal vest: 121.000 NOK. 
- Sceneteppeoppheng til gymsal vest: 138.000 NOK. 

FAU ønsker ikke 
å støtte 
Flaggborg eller 
Sceneanlegg for 
lys og lyd. 

FAU anser sitt 
mandat som å 
gjøre 
skolehverdagen 
bedre for 
elevene, ikke 
støtte innkjøp 
som kun 
benyttes ved 
enkeltanledning
er. 

2.10 Utemiljø 

Gruppen for utemiljø får input fra elevrådet med ønsker til 
forbedringer av utemiljø fra elevene. Kristel og Silje Nordbø 
(fjorårets nestleder FAU) skal ha gjennomgang med gruppen for 
utemiljø. 

 

2.11 17 mai 

Noen kostnader knyttet til innkjøp til 17 mai 2018 mangler.  

Kristina følger 
opp forrige års 
17 mai 
kommitee. 

2.12 Retningslinjer for pengebruk 

Det foreslås i styret å sette opp en retningslinje for bruk av 
penger i kommende skoleår, med tydelig fordeling mellom 
Hvorfor Det, utstyr i skolegård, foredrag etc. 

Behandles på 
neste styremøte 

2.13 Vennebenker 

Vennebenker er et prosjekt som er initiert av og eies av 
Elevrådet. FAU kjøper inn benkene og dekker kostnadene, men 
lar det være opp til elevrådet å sørge for at de blir brukt på en 
hensiktsmessig måte. 

 


