
  Til:  

 Anita Bø Helleren        

              Elin Malmin – meldt forfall       
 Helge Håland        

 Inger Lise Unhammer        
 Jeanette Vigrestad Tuen        

 Linda Rangen Søyland        

 Lisbeth Haugen        

              Marit Helene Brundland – meldt forfall       

              Marte Fjellheim Svihus – meldt forfall       
 Per Kåre Fuglestad        

 Tone Marie Nærland Fjellheim        

                                                                                                

Referat møte i FAU 27.03.17  
  

Dato: 27.03.17  

Tid: 18.30  

Stad: Modulbygg på Ogna  

  

Saker:  

Sak nr 1:       Godkjenning av innkalling og sakliste  

    Godkjent. Alle har fått innkalling. 

    

Sak nr 2:   Hva er oppgavene til FAU?  
Lovmessige hensyn: Alle som har elever i skolen er medlemmer og en 
velger et arbeidsutvalg (FAU).  
Foreldre i 6.klasse er 17.mai komite. 
Foreldre i 8.klasse serverer på avslutningsfest i 10.klasse. 
Foreldre i 9.klasse arrangerer grillfest. 
 
Tips/Ideer: 

- Sosiale sammenkomster for trinnene. En samling med elever og 
foreldre i starten av september for å skape samhold.  

- Klasseråd mellom FAU representanter og klassekontakter. 
- Det er en forventning om at foreldre møter på foreldremøte og at 

en gir beskjed om en ikke kan møte.  
- En samlende aksjon for hele skolen? 
- Loppemarked 
- Byttedag 
- Klassekontakter gå med klassene i 17.maitoget 
- Strikkedag med foreldre/besteforeldre 
- Bedriftsbesøk 
- Avslutningsfest etter leseprosjekt eller andre prosjekter 
- Karneval 
- Turdager er foreldre velkomne med på. 
- Glattkjøringsbanen på 9.klassetrinn. 
- Sosial kveld hvert halvår for elever på trinnet (og foreldrene). 

Ogna skule   



- Spillekveld 
- Aktivitetskvelder 
- Mellomtrinnet har en overnattingstur – foreldre delta på dette. 
- Skolefrokost 

 
Sak nr 3:  Oppfølging av elevundersøkelsen 

Oppsummerte fra informasjonsskrivet som er sendt ut fra skolen 
27.03.17. Ulike tiltak virker på ulike klasser. 
 

Sak nr 4:  Framdrifta av nye Ogna Skule/ kva kan skolens lokaler brukas til etter 
skoletida?  
Bygget er i rute. Viser til infoskriv fra skolen 27.03.17. 
Skolens fellesareal skal leies ut på ettermiddagstid.  
 

Sak nr.5:  Er de ulike klassene informerte og i gang med oppgavene de har i 
forbindelse med grillfesten ansvar 9 klasse, 8 klasse ansvarlig for 
servering for 10 klasse sin avslutningsfest og 6 klasse er de i gang med 
17.komitêen?  
17.mai komiteen er i gang med arbeidet sitt. De andre arrangementene 
er også i gang. 
 

Sak nr.6:  Lærerne må huske å informere foreldrene på foreldremøta til våren om 
kven som skal være med i FAU til neste skoleår slik at vi har de klar til 
årsmøte i juni. (utenom 1 klasse, da disse ikke kjem før til høsten).  
FAU representantene representerer hvilke oppgaver som ligger til FAU. 
Lærere på trinnene det gjelder tar kontakt med FAU kontakt i 
planleggingen av klasseforeldremøte. 
 

Sak nr.7:  Leksehjelp kva svara frivillighetssentralen? Marit har våre i kontakt med 
dem.  
Leksehjelp var i begrenset periode. Fra midten av februar og til slutten 
av mars. Rektor skal forhøre seg med erfaringer med tilbudet.  
 

  
Sak nr 9:  Diverse   
  
 

Årsmøte: Invitasjon til FAU årsmøte. Kan eventuelt arrangere på 
Vigrestad. Årsmøte informasjon i forkant. 12.juni. Informere om datoen i 
slutten av april. 
 
Hva ønsker foreldre at skal tas opp på foreldremøte?  
 
FAU-møte bør arrangeres en annen dag enn SU og SMU for at en skal 
kunne forberede saker i forkant av SU/SMU og melde inn til saklista. 
 
Tas opp neste møte: 

Sak nr 8:  Handlingsplanen mot mobbing  
 
 
 

Referent:  

Linda Rangen Søyland  


