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FAU MØTEREFERAT 
 

Dato: 3.3  

Tidspunkt: kl. 1900-20.30 

Sted: Personalrom NUS 

Møtet innkalt av: Katja Type møte: FAU 

Møteleder: Katja Referent: Louise Mørup og og 

Fred John 

Møtedeltakere: Lars 10B Katja 9D, Fred John 8A, Ingrid 8E, Hege 8C, Kine 10A, Njål 
8D, Louise 9C (referent), Vibeke 9A 
 

Forfall:  

AGENDA OG REFERAT 

Sak 24-21/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
godkjent, utsending og godkjenning av referat  sendes ut til de som har 
vært tilstede med 2 dags frist innen det sendes ut. 
Datoer for kommende møter: 
07.04.22 19:00-20:30 
05.05.22 19:00-20:30 
02.06.22 19:00-20:30 
 

 
 

 

Sak 25-21/22: Opppfølgning av saker fra sist. 
1.evaluering av presentasjon fra barneombudet siste møte gang. Positiv 
tilbakemelding - mye tidsbruk men stor relevans. Viktig at foresatte har 
nok tid til å bearbeide i fellesskap etter innlegg. Hvordan sikrer vi at det 
munder ut i noe etterpå? hvordan få foresatte til å jobbe med å 
motarbeide mobbing- hvordan gjøre foreldremøter til annet enn en 
kaffeslabberads 
 

FAU ønsker at utviklingssamtalene blir tatt tidligere slik at det 
faktisk er potensiale for utvikling innenfor semesteret/skoleåret. 
- Det ble foreslått å legge link til en kort video om mobbing i referat 
fra møtet med følgende oppmoding til foreldrene: Se denne 
sammen med barnet ditt. Diskutersammen med barnet ditt. 
https://youtu.be/EAVY4bXwvJQ 
 
- Følgende ble diskutert uten at det kom noen konkrete resultater i 
denne omgang: 
 - Utenforskap. 
 - Foreldre må jobbe med egne barn. 
 - Utfordring er kommunikasjon. 
 

https://youtu.be/EAVY4bXwvJQ
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- FAU lurer på om basistimen kan benyttes for å jobbe med 
klassemiljø, evt. legge mer fokus på det der det er nødvendig. 
Er det mulig å bruke deler av denne tiden til faget Utdanningsvalg. 
Innunder dette ligger både fokus på hvem man selv er, hvem man 
er i klassen, hvem man ønsker å bli, hvilke valg man tar for 
framtiden. 
 
 
- FAU lurer på: Hvilke ressurser har skolen for å bøte på 
pandemieffekter? Vi tenker på f.eks. lese- og skrivevansker, PPT, 
BUP, et cetera. Finnes det en koronapott som vi kan søke på? 
 
 

Sak 26-21/22: Saker vedr NKFU og FAU 

NKFU 
De ønsker et felles arrangement for hele kommunen. Katja har 
svart at vi ikke har anledning til å bidra. 
 
FAU 
Det kan hende forespørsel om ny nestleder for FAU kommer opp i 
nær framtid. 
 

Sak 27-21/22: Oppdatering fra FAU-teamene: 
 Synlige voksne: Vi har fått litt info fra Røde kors. Vi må 
jobbe med Røde Kors’ natteravnordning uten å tråkke på tær. Vi 
gjør det enkelt: Vi lager liste hvor foreldre (i par som ikke 
nødvendigvis er ektefeller og slikt) får tildelt område og kveld. 
Målet er å gå rundt og være synlig. Det er opp til foreldre å bytte 
datoer. Om noen ikke går er det OK, men når noen går er det 
bedre enn ingenting. Vi tenker oss områder (mellom Høldippelen 
og NUS. Vi har ikke bestemt oss for dager og slikt enda. Dette 
presenteres 24. mars, på møtet da. 
 Team skolemiljø: De har ikke kommet helt i gang, men 
satser på å ha opplegg for neste skoleår. Det er tanker om kickoff 
tidlig i skoleåret. 
 Sponsorlaget: Nytt team 

Sak28-21/22: Basketbane 
Skolen har ingen planer. Spørsmålet er da: Kan vi få det til? Spør 
rektor konkret om vi kan få ressurser for basketbane: 
 - Areal 
 - Bygge/lage ting 
 - Utstyr 
 - Kan dette gjøres i forbindelse med arbeidene med 
footballbanen? 
 - Hva skal vi gjøre - rent konkret? 
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Basketmannen formulerer spørsmål og sender det til Katja som sender 
til Rektor. 
 
 

Sak 29- 21/22 Forslag til sak på neste møte: Fred-Johan ønsker fokus på barn og 
porno på internett. Han lager mer detaljert forslag til neste 
innkalling. Mulige temaer for denne saken er: 
 - Skolens datamaskiner. 
 - Hva bidrar skole med? 
 - Håndterer skolen dette i seksualundervisningen. 
 - Nettressurser 

Sak 30 21/22: Eventuelt – ingen saker 

 
 


