
REFERAT FAU-MØTE 16. OKTOBER 2018 
 

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

Tilstede: Camilla Torsæter (rektor), Lene Grove-Knutsen (1A), Hanne Løfsnes (2B), Veronica Røkke (3C), Svein 
Winje (4A), Sunniva Tofte (5C), Luisa Luna (6B), Line Hamre (7A), Annett Vaagenes (avtroppende FAU-leder) 

Fravær: Karoline Gloersen (F) 

Referent: Hanne Løfsnes 

F-klassens representant fikk ikke tilsendt møteinnkalling ved en glipp. 

 

REKTORS HALVTIME 
Rektor vil gjerne bruke FAU-representantene for å få foreldres mening om saker og ting, også utenom møtene.  

STATUS ETTER 6 MÅNEDER SOM REKTOR PÅ VOKSEN SKOLE:  
En fin start og en god stemning på skolen. Rektor vil ta vare på tradisjoner og gjøre nødvendige endringer. Jobber 
sammen med lærerne for å finne gode rutiner og standarder. Alle klasser skal være like gode å være i. Etter jul 
starter lærerne med kollegaobservasjoner på hvert trinn, dette blir gjort innen felles utviklingstid.  Strategisk 
planarbeid starter snart opp, hvor man vil bruke resultatene fra elevundersøkelsen og andre tilgjengelige 
prøveresultater for skolen. Læringsmiljø og risikostyring vil få en stor plass. Rektor ønsker en transparent skole. 
Det er stort fokus på leseferdigheter. Skolen vil i tiden fremover jobbe med en plan for digital satsning.  

FORELDREMØTER:  
Rektor ønsker aktive foreldremøter hvor foreldrene deltar og ønsker gjerne at foreldre sender inn forslag til 
kontaktlærer om problemstillinger som kan gi gode diskusjoner. Det er viktig at diskusjonene får en forebyggende 
karakter ved at man diskuterer caser/situasjoner og ikke personer/elever. For eksempel oppfordres alle klasser 
til å diskutere nettvett og dele kunnskap om sosiale medier. 

MATEMATIKK-KURS:  
Det blir holdt matematikk-kurs for foreldre på fjerde trinn uke 42. Tredje trinn fikk også invitasjon pga. ledige 
plasser. Matematikk-kurset for fjerde trinn i fjor ble avlyst samme kveld og de ønsker at det blir avholdt et nytt 
kurs for dem i år. Kom gjerne med tilbakemeldinger om kurset i fremtiden fortsatt skal tilbys kun til fjerde trinn 
eller om det bør være felles for hele skolen eller spesifikke kurs for hvert trinn. 

HALVÅRSVURDERINGER: 
Halvårsvurderinger i høst vil ikke bli gitt i Its learning som tidligere, men blir formidlet muntlig på 
utviklingssamtalene. På 1.-4. trinn ønsker lærerne foreldrene kommer uten barna til samtalen på høsten og at 
barna deltar på samtalen på våren. 

SAKER TIL NESTE MØTE:  
Evaluering av årstidsgrupper, følgegrupper og vennegrupper. 

 



FAU-SAKER 

KONSTITUERING AV FAU 
• Leder: Veronica Røkke (3C) 
• Nestleder: Luisa Luna (6B) 
• Sekretær: ? 
• Økonomiansvarlig: Lene Grove Knutsen (1A) 

VALG TIL DRIFTSSTYRE: 
Annett Vaagenes ba om å ikke lenger ha fast plass i driftsstyret, men fortsetter som vara. Veronica Røkke ble 
valgt som ny foreldrerepresentant til driftsstyret, sammen med Berit Nybakk som fortsetter fra tidligere. 

FORDELING AV FAU-OPPGAVER 
1. trinn: Dugnad i mai 
2. trinn: Organisere trafikkvakter ved behov, 
3. trinn: AKS-kontakt 
4. trinn: 17. mai 
5. trinn: Temamøte etter jul 
6. trinn: Bestille buss til leirskole 
7. trinn: Ingen faste oppgaver 

SAKER TIL NESTE GANG: 
FAUs økonomisituasjon 

NESTE MØTE: 
13. november kl. 20 

Møter blir holdt på tirsdager kl. 20-21.30, ca. hver sjette uke. 


