
 

FAU møte 07.05.19 

Til stede:  Lene Grove-Knutsen (1. trinn), Hanne Løfsnes (2. trinn), Veronica Røkke (3. trinn), Svein 

Winje (4. trinn), Sunniva Tofte (5. trinn), Annbjørg Engeseth (vara 6. trinn), Karoline Gloersen (EFG-

klassen), Per Olav Lystrup 

Fravær: Camilla Torsæter (rektor), Line Hamre (7. trinn) 

Sted: Lærerværelset Voksen skole, kl. 19.30-21.30 

Referent: Lene Grove-Knutsen 

Siste nytt fra skolen: 

- Utarbeide ett årshjul for FAU aktiviteter: Camilla utarbeider ett forslag til neste FAU møte 

- IPAD: skolen starter med alle klasser i 2. og 3. trinn - Sophie og Beate skal være pådrivere fra 

lærersiden. Skolen samarbeider med flere skoler i nærheten, slik som Holmen, Huseby og 

Smestad. Representanter har også vært på studiebesøk på noen ulike skoler for 

erfaringsutveksling. En annen fordel er at to trinn belaster datarommet mindre, slik at det 

blir mer tilgjengelig for de øvrige trinn.   

- Begynneropplæring: Skolen deltar i ett prosjekt hvor de får veiledning til hvordan de skal 

komme i gang, opplæring, anbefalinger på hvilke app`er man skal begynne med osv. 

- Kommende skoleår vil man begynne å planlegge for endringer i måten skolen er strukturert 

på; vurdering om man skal gå vekk fra klasser, forholde seg til trinn istedenfor, fokus på 

prosess og hvorfor man må lære ulike ting – relatere mer til praktiske og virkelige behov.  

- Gjennomgang av elevundersøkelsen. Hovedpunkter: Skolen har fokusert de senere år 

spesielt på mobbing hvor resultatene de siste 3 år er blitt mye bedre. Skolen oppfordrer 

likevel til mer kontakt fra foreldre for å få mer informasjon om hendelser. Generelt god 

trivsel blant elevene, men holdninger kan det jobbes mer med. Arbeidsro i timene er også ett 

område med betydelig forbedringspotensiale. Lærerstaben har gjennomgått undersøkelsen 

og har opprettet en arbeidsplan for strategisk plan. Planen jobbes med jevnlig gjennom året 

og tiltak følges opp.  

- Nettvett tilbud fra Barnevakten: i utgangspunktet for foreldre i 4. og 5. trinn og elever i 5. 

trinn. FAU skal ha ett forberedende møte med Barnevakten for å gå gjennom opplegget, 

bestemme klassetrinn. Kurset skal kjøres i september. Ansvarlig fra FAU: Sunniva følger opp 

så forberedende møte blir gjennomført og planlegge datoer, innkallinger etc. 

- Storskolebygget: Behov for bedre garderobeløsninger: Knagger og oppsett for sko er det ett 

behov for. Kostnad ca: 35.000 

- Vurdering innkjøp av leker: lekeapparater, sklie, lekekasser? FAU ser videre på muligheter 

- Leirskole: Skolen har innhentet tilbud for transport til leirskole skoleåret 2019/2020.  

- Friminutt skoleår 2019/2020: 45 min. friminutter skal vurderes, mulig endring til 30 min. blir i 

såfall innført fra skoleår 2020/2021.  

- Skoleår 2019/2020: Ny bundet til på skolen kl. 13.00 på tirsdager. Alle elever slutter senest kl. 

13.00. Endring fra mandager, dette for at lærerstaben og ansatte skal kunne være samlet.  

- 17.mai: fordeling av arbeidsoppgaver har gått bra mellom klassene i 4. trinn. Vekslepenger er 

ordnet, tilsvarende leker som 2018. Informasjonsskriv sendes ut via skoleappen. 

Arrangementet gjennomføres mellom kl. 16-18.  Utlegg: utlegg er refundert til foreldre som 

hadde betydelige utlegg.  

o Kr 5000 til lotteriutstyr m.m. (innkjøp av lykkehjul) 



o Kr 13.200 vekslepenger 
-  

- Lagerrommet til 17. mai: FAU skal sjekke at lagerromløsning fungerer bra for oppbevaring av 

17. mai utstyr fra år til år.  

- Neste FAU møte 03. juni kl. 19.30, saker/oppgaver til neste FAU møte (kun disse saker skal 

gjennomgås, med mindre andre akutte saker dukker opp): 

o Status fra 17. mai (erfaringer, økonomi, lagerrom) 

o Beslutning om innkjøp til elevene for FAU møte 

o Årshjul FAU: Be Camilla opprette ett forslag som kan gjennomgås og viderebehandles 

i møtet slik at skoleåret 2019/2020 begynner med ett FAU årshjul 

 


