
FAU Voksen Skole 

Møtereferat 
22.10.2019 

Til stede: Camilla Torsæter, rektor 
Lene Grove-Knutsen 
Frøy Isaksen,  
Veronica Røkke, FAU-leder 
Evan Nordgård, referent 
Stian Saagedal 
Luisa Luna  
 

Neste møte: 26.11.2019 kl 19:30 

1. Rektor informerer 

• Voksen skole har nå 4 elever fra 7. trinn på tur til Ungarn gjennom Erasmus-
prosjektet. Det blir ny sjanse til våren for nye elever. 

• 7. klasse har vært på leirskole til Høvringen – Rondane Fjellstue. Det er usikkert hvor 
turen går neste år, og FAU bes komme med tilbakemelding om ønsker og tanker 
rundt dette. Høvringen – Rondane fjellstue er leirskolen vi har brukt, usikker på om 
de skal drive dette videre. 4 ½ time i buss kan være svært lang tid for enkelte elever, 
og hvis noe skulle skje, evt om noen kommer etter, eller må sendes hjem, er dette en 
lang reisevei. FAU sender inn innspill og ønsker til skolen som igjen legger dette ut 
på anbud. 

• Det blir FN-samling torsdag 24.10 med utdeling av Vito og Skjoldet. Dette pleier å 
være stor stas. 

• Det blir bokuke i novemver – i uke 46. Årets tema er superhelter og vennskap. Barna 
vil jobbe med tekst og skriving, og uka åpnes med skuespill. 

• AKS: Natasja kommer tilbake i januar. 

• Utskiftinger: Aasmund Schau, inspektør, slutter og begynner på Holmen skole. 
Stillingsutlysning er ute nå. Det kommer også til å komme utlysning etter y 
kontaktlærer i 2. trinn og ny spesialpedagog til 1. til 4. trinn med kompetanse på 
lesing. 

• Læringsbrett er nå introdusert på 1. og 2. trinn, og skal brukes med klokskap. Til 
neste år kommer det til å brukes på 2, 3. og 4. trinn. Det er en vurderingssak om skal 
gjøre innkjøp av laptoper da hele skolen på sikt vil bruke i Pads.   

• Personalrommet kommer til å bli pusset opp. Nye møbler må skolen stå for selv. FAU 
kommenterer at stolene til barna er slitne og dårlig ergonomisk tilpasset hvert enkelt 
barn. Dette kan føre til dårlig sittestilling og senskader. 
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• Gjenglemte, umerkede klær: Kan FAU ta ansvar for å legge det ut i Bessa samt samle 
det inn etterpå og overlevere korpset i forbindelse med loppemarkedet. FAU kan 
gjøre det, men ber om at det ikke legges undertøy med klærne. Dette må også inn i 
årshjulet. 

• Gjentakende tema: Hvis foreldre har tilbakemelding om at det er mye tv-titting i 
lunsjpausen bør dette tas opp med hver enkelt lærer eller klassekontakt. Digital 
ukeplan: Elever/foreldre som ønsker dette på papir kan få dette, og bes ta kontakt 
med sin egen kontaktlærer. Denne skal også komme på fredager. Opplever man noe 
annet kan dette meldes fra om til klasseontakten. Gjentakende tema bør nevnes på 
FAUs hjemmeside. 

• Gravearbeid langs kunstgressbanen: Camilla har ikke hørt fra utførende selskap, men 
gir beskjed når hun hører mer. 

• Foreldre som kjører barna til skolen må informeres på nytt om at det ikke er lov til å 
kjøre til porten, men man skal kjøre inn og parkere på parkeringsplassen bak 
Voksenhallen. Skiltplasseringen bør revurderes. Foreldre bør også minnes på at det 
ikke er lov til å sykle i skolegården. 

• Info om sykkelstativ som ble satt opp i sommer. Skolen fikk dette finansiert og utført 
av Bymiljøetaten. FAUs kommentar: Dette tar mye av skolegården som allerede er 
en utfordring for 4. til 7. trinn. Det er også mange sykkelstativ utenfor skolen som 
kunne ha vært benyttet. 

• Kort informasjon om «Aktivitetskassene» som ble kjøpt inn av FAU til alle 
skoleklassene. Gunnar (vaktmester) har nettopp kjøpt inn kasser fra IKEA for å ha 
utstyret i. Utstyrs kassene er ennå ikke delt ut til klassene. 

• 31. januar (fredag) er det planleggingsdag. Da legges det opp til foreldrestyrt skole 
for 4. til 7. trinn. 1. til 4. klasse er på AKS med aktivitetsdag i Mærradalen. Det har 
vært innspill fra 5. trinn om at dette ikke er ønskelig. Rektor: Det er viktig at 
lærerene lager et godt pedagogisk program, og at foreldrene har trygge rammer for 
dagen. FAU kom med ønske og innspill om å gjøre det mer spennende og moro enn 
hva elevene gjør til vanlig. Bestum skole hadde dette i august, og én foreldre klagde. 
Hør med Bestums FAU-leder. Det vil være to lærere tilgjengelig denne dagen. FAU 
har ønske om Christian Ljosland fra Svendstuen som var ansatt tidligere i tillegg til en 
lærer fra en annen skole. 

2. Diskusjon 

• Det er per i dag ingen rutiner på at lærere følger opp elever som ikke møter opp på 
skolen til timene. Dette vil bli en omfattende ekstraoppgave for lærerene og er ikke 
vurdert. FAU anbefaler at ansvaret for dette ikke pålegges skolen. Foreldrene kan 
bruke følgegrupper, følge selv, samt bli flinkere til å melde fra til skolen om fravær. 

• Valg av leirskole, FAUs ønsker: 
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- Høst 

- Maks 3 timer busstur 

- Mulighet for ulike aktiviteter 

- Krav til fasilitetene. Helst ikke sovesal. 

- Helst ikke med andre skoler. 

• Ansvarsområder per trinn: 

1. Feie skolegården før 17. mai 

2. Trafikk: Trygg Trafikk og gå til skolen.aksjon ved skolestart 

3. AKS og IKT 

4. 17. mai 

5. IKT 

6. Leirskole 

7. Revy og avslutning 

 

• Foreldremøter: FAU bør bidra med egne slides med faste punkt med tema 
klassekontaktene kan ta med sne klasser: 

- Vennegrupper: Anbefales av FAU. Klassekontakter og lærere samordner hvor 
mange som skal være med i venngruppene. Til Camilla: Hvem er ansvarlig for at 
dette utføres? Klassekontakt eller kontaktlærer? 

- Årlige aktiviteter. 

- Dette trinnet har ansvar for .... , andre trinn har ansvar for ... 

- Andre tema 

3. FAUs økonomi 

• Lene gir kort presentasjon av FAUs økonomi. Avklares et evt bruk av "overskudd".  

• Skolen kom med forespørsel om FAU kan kjøpe kjøleskap til 2.klasse AKS. 1. klasse´s 
AKS kjøkken ble oppgradert i sommer. 3. klasse AKS og 4. klasse AKS har heller ikke 
kjøleskap. Delt mening i FAU om om FAU skal bruke pengene på dette formålet, ble 
ikke konkludert. 

• Forslag om hvordan FAU kan få mer inntekter? Ble ikke tid til, ta med neste gang 

 

4. Innspill til driftsstyret: 
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• FAU ønsker at driftsstyret oppgraderer utearealet i store skolegård samt ser på 
belysnings-situasjonen her. 

• FAU ønsker at driftsstyret ser på muligheten for oppgradering av garderobene til 4. 
og 5. klasse. 
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