
REFERAT FAU-MØTE 13.11.2018 
 

Sted: Voksen skole, lærerrommet, kl. 20-21.30 

Tilstede: Åsmund Sollien Schau (inspektør), Lene Grove-Knutsen (1A), Hanne Løfsnes (2B), Veronica Røkke (3C), 

Sunniva Tofte (5C), Luisa Luna (6B), Line Hamre (7A), Karoline Gloersen (F) 

Fravær: Camilla Torsæter (rektor), Svein Winje (4A) 

Referent: Hanne Løfsnes 

1. REKTOR INFORMERER OM NYE LOVREGLER 

Utsatt til neste møte når rektor er tilstede. 

 

2. RESULTAT FRA AKS SPØRREUNDERSØKELSE 
Skriv med informasjon om Brukerundersøkelsen ble delt ut til FAU. Det er et nytt, lovfestet krav om 

norskferdigheter blant aks-ansatte og om at lærere ved skolen veileder AKS-ansatte i læringsaktiviteter. 

 

Vedtak: FAU ber om at AKS legger til rette både for frilek og rammeplan med læringsstøttende aktiviteter. 

 

3. RANSELPOST 
Skolen mottar mye papirbrosjyrer om diverse tilbud/reklame. Skolen ønsker seg en oppslagstavle for at det ikke 

skal bli for mye ranselpost og papirbrosjyrer med hjem.  

 

Vedtak:  

• FAU ønsker ikke ranselpost og ber skolen vurdere hvor det kan være en oppslagstavle på skolen for 

tilbud som ikke hører inn under skolen/AKS, spesielt rettet mot førsteklasseforeldre.  

• Det bør vurderes en digital flate for informasjon om denne type tilbud.  

• Spesialklassene vurderer ranselpost som ok siden foreldrene sjelden er på skolen. 

 

4. TRAFIKKSITUASJON I NÆROMRÅDET 

7. trinn står for skolepatrulje kl. 8.20 til 8.40.  For at skolepatruljen skal stå andre steder enn i dag må dette 

godkjennes av Politiet og leder av skolepatruljen.  

Erfaring fra foreldrestyrte trafikkvakter forrige skoleår var at de ikke sto vakt på tidspunkter når det var flest barn 

som krysset veien. 

 

Vedtak:  

• Trafikkgruppa i FAU skriver henvendelse til Bymiljøetaten for å be om fartsdumper i Ankerveien og 

Landingsveien. Trafikkgruppa bør også følge opp med Rema 1000 vedrørende innkjøring og utkjøring 

fra butikken og med Voksen flerbrukshall vedrørende parkering utenfor uoppmerkede plasser. 

Trafikkgruppa bør også følge opp opprinnelige planer om bro, evnt. lyskryss i Landingsveien/Vei 3049.  

• FAU ønsker ikke å organisere trafikkvakter vinteren 2018/19 nå som veiarbeidene er over. 

• FAU ber skolen vurdere om skolepatruljen skal stå i krysset Landingsveien/vei 3049 ved Jarbakken 

barnehage og ber om et svar innen neste møte.  



5. VENNEGRUPPER 

Skolen anbefaler at det er vennegrupper fra 1. til 5. trinn og ser gjerne at 6. til 7. trinn også viderefører dette. 

KFU anbefaler vennegrupper. Det er litt ulik erfaring fra klassene og trinnene på om dette har fungert.  

Vedtak: Temaet tas opp til drøfting på foreldremøtene etter jul for å etablere felles retningslinjer om «Sånn 

organiserer vi vennegrupper på Voksen skole» for at alle blir inkludert og for å synliggjøre at man fra høsten 

ønsker vennegrupper hvor alle blir inkludert. 

 

6. UTLÅN AV LOKALER TIL SOSIALE SAMLINGER SOM HALLOWEEN, BURSDAGER, OSV 

Skolen har ryddet opp i sine regler og åpner for lån av Bessa/klasserom/aks-basen for alle elevarrangementer 

som er åpne for hele klassen (eller f.eks. alle guttene eller alle jentene i en klasse). Gymsalen er ikke til utlån. Alle 

forespørsler må komme inn til skolen i god tid. Skolen utarbeider egne retningslinjer for utlån som legges ut på 

hjemmesidene. 

 

7. SKOLE MILJØ UTVALGET – STATUS 
 Utsatt til neste møte 

 

8. NASKING I GARDEROBER 
Gjenstander har blitt borte fra sekker og bagger i garderoben på skolens lavere trinn. Dette er et 

holdningsproblem. Det har også vært anonyme lapper i garderoben med ekle meldinger. 

Vedtak: FAU ber om at skolen/kontaktlærer sender ut informasjon om dette hjem til foreldrene på de berørte 

trinnene, slik at foreldrene kan bidra til holdningsskapende arbeid blant barna. 

 

9. KOMMUNIKASJON RUNDT ÅPEN SKOLE OG 60-ÅRS FEIRINGEN 
Avspasering i forbindelse med åpen skole og avvik fra skolerute var ikke avklart med FAU. Tidspunkt for 

avspasering var ikke spesifisert i mailutsendelse fra rektor. Informasjonen kom sent og var lite samordnet. All 

kommunikasjon ble sendt ut elektronisk per barn, slik at foreldre med flere barn på skolen mottok flere 

meldinger. Spesialklassene mottok ikke mailer fra rektor om feiringen.  

Skolen informerer om at elevene avspaserer den siste skoledagen før jul fra kl. 11.30, som kompensasjon for 

tilstedeværelse på Åpen skole.  

 

Vedtak: FAU oppfordrer skolens ledelse til å tenke gjennom en kommunikasjonsplan for fremtidige 

arrangementer.. Det bør ikke være lekser på slike dager. Avvik fra skolerute skal drøftes med FAU god tid før 

arrangementet.  

 

10. SØKNADER OM FRI 

Rektor ønsker at søknad om fri ut over en dag sendes rektor elektronisk og at man ikke lenger benytter 

svarslippen som ligger på Voksen skole sin hjemmeside pt. 

Søknader for en dags fri sendes fortsatt kontaktlærer.  

FAU bemerker at det ikke er mulig å sende melding til rektor gjennom appen Skolemelding og at dette hadde 

vært ønskelig. 

 

11. ØKONOMISTATUS FOR FAU 



FAU har en kontobeholdning på 48.824 kr, med forbehold om at alle tidligere trekk til vedtatte utgifter er a jour. 

Det ble fremmet forslag om at FAU vurderer å finansiere bedre belysning av skolegården, men det ble en 

diskusjon om dette hører inn under FAU sine oppgaver å finansiere. 

Vedtak: FAU ber skolen om å ta opp med Omsorgsbygg at de må sørge for bedre belysning av skolegården slik at 

den kan benyttes av barna også når det er mørkt. Pt. er det kun det tilrettelagte området ved utgangen til 

spesialklassene som er godt belyst.  

12. MØTEPLAN 
 Møter avholdes ca. hver 6. uke. Neste møte holdes 8. januar kl. 20. 

13. EVENTUELT  

• Rektor ønsker at referat fra FAU ikke lenger skal legges ut på skolens nettside, men sendes ut til foreldrene 

på mail. FAU ber om begrunnelse for dette, siden referatet kan være av interesse for andre som f.eks. 

skal/ønsker å begynne på skolen.  

• Store skolegård er sparsomt utstyrt for lek. FAU ber om orientering fra skolens ledelse på neste møte om 

det er planer for å bedre lekemulighetene.  


