
Referat FAU-møte 5. september 2017 

 

Trafikk 

• Einar Eide-Eriksen, som er Fau sin talsmann vedrørende trafikk rundt skolen, informerte om 

arbeidene som foregår i Arnebråtveien mellom Rema 1000 og Babyswim. Han har fulgt dette 

arbeidet tett og er i dialog med entreprenørene vedrørende endringer som kan gjøre veien 

tryggere å ferdes på. Det er blant annet satt opp skilt med 30 km/t, og omkjøringsskilt slik at 

færre biler kanskje kjører denne strekningen. 

o Det kom innspill om at det burde settes opp skoleveiskilt slik at bilistene blir 

oppmerksomme på at det ferdes barn langs veien. 

o Det kom videre innspill om endring av tidspunkt for morgenfuglordningen, det vil si 

ordningen hvor foreldrene er trafikkvakter om morgen. Tidligere har foreldrene stått 

vakter fra 0745- 0830, tidspunktet blir nå endret til 0730-0830. Fra 0830 overtar 

skolepatruljen.  

 

Representanter til Fau-styret 

• Det var deretter valg av representanter til Fau styret. Det mangler fremdeles representanter 

for 3. klasse så fint hvis en melder seg innen fredag den 22 september til Annett Vaagenes. 

• Disse ble ble valgt inn : 

1.kl. Hanne Løfsnes 1B 

2. kl. Ingrid Risa 2C ( har meldt seg etter møtet ) 

3.kl ? 

4.kl. Sunniva Tofte 4C ?  

5.kl. Annett Vaagenes 5B 

6.kl. Sian Ambrose 6A 

7.kl. Rikke Flaaten 7B. 

Spes.kl. Tove Pettersen ? 

 

Vil også takke de som har bidratt i Fau styret i fjor som går ut i år : 

Nanna Lien 

Berit Nybak 

Ingunn S.Eriksen 

 

Takk for en god jobb ! 

 

Samarbeidsmøte mellom kontaktlærere og klassekontaktene 

• Rektor innledet dette møte med å informere litt om tekstmeldingen som ble sendt til alle 

foresatte rett etter sommerferien: 

o Det er viktig at skolen har korrekte kontaktdetaljer til alle foresatte. Det er derfor 

viktig at man gir beskjed til skolen ved endring av for eksempel telefonnummer. 

o Skolen er i tett dialog med politiet om hvordan de bør håndtere hendelser i 

nærmiljøet, herunder hva de bør gi ut av informasjon.  



o Skolen har også vært i dialog med nærliggende skoler om hva de gjør men det sendes 

ikke ut likelydende sms fra alle skolene fordi de ulike skolene har ønsket å håndtere 

dette litt forskjellig.  

 

• Etter at rektor hadde informert gikk de enkelte klassekontaktene sammen med 

kontaktlærerne og forberedte foreldremøte, foreldreovertagelse og andre aktiviteter  

 

Viktige datoer å merke seg 

• Åpen skole torsdag 28. september, kl. 17-19 

• Foreldreovertagelse torsdag 16. november, kl. 0845-13 

• Fridag fra skolen fredag 17. november, AKS er åpen 


