
 

 

Referat fra Fau-møte 05.12.19 

 
Til stede: 

• Bente Øwre Oscarsen  Sekretær og representant for 8.klasse 

• Pia Skogheim Kristiansen 4.klasse 

• Geir Mikkelsen  5. klasse 

• Helge Werner Myrvang 5.klasse 

• Eva Hjelden   6.klasse 

• Isak Anderssen  9.klasse 

• Lise H. Gundersen  Daglig leder skolen 

 

Gitt stemme over telefon: Elisabeth Anderssen, Pia Espedal Belsvik 

 

Meldt forfall: Ingfrid Solberg, Inger Lise Pettersen, Lene Ekeberg Opsahl, Kirsten Lystad,  

  Pia Johanne Rivenæs 

 

 

1. Innkalling godkjent 

 

2. Referat fra forrige møte ble godkjent, men daglig leder har to presiseringer. Julespillet er for 

elevene og fremføres på juleballet. Det er ingen avspasering etter juleballet.  

 

3. Informasjon fra skolen 

• Skolen vil nå ha som satsningsområde at 7.klasse blir mer introdusert for 

ungdomsskolen for å minske overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. 

7.klasse skal blant annet være med på ungdomsskolens juleverksted. Det vurderes 

også om de skal få delta på en turneringsdag og skidagen. 

• Skolen satser på å markedsføre seg og bli mer synlig som et skolevalg. Skolen 

trenger flere elever selv om det har vært et jevnt tilsig til skolen. Det satses på en 

skolebrosjyre og radioreklame. Det skal i tillegg være en stand på Askimtorget.  

 

4. Skolen får stå med informasjonsstand på Askimtorget 21.01.20. Eva Hjelden meldte seg for 

å være med på denne sammen med Fau-leder Pia E.Belsvik. Fau tar med foreldrehåndboken 

og noe kortfattet informasjon.  

 

5. Landsmøtet i foreldreforbundet 

• Det ble informert kort om møtet. Det vil reise en fra Fau-styret og den andre delegaten 

kan velges blant Faus medlemmer. I år er det også lagt opp til et program på søndag. Fau 

dekker kun overnatting fra fredag til lørdag. 



• Pia Skogheim Kristiansen deltar på lørdag og søndag 

• Eva Hjelden deltar på søndag (da ingen av styret har mulighet denne dagen) 

 

6. Det ble kort informert om årets julemarked. Det ble presisert at de som har noen som ikke 

bruker mail i sin klasse, må skrive ut informasjon og sende med barnet hjem.  Det ble 

informert om at det ikke er Fau-møte i januar, men at klassekontaktene må sørge for at det 

blir valgt en julemarkedskontakt i hver klasse på foreldremøtene. Valget meldes til Fau.  De 

klassene som er sammenslått velger om de vil ha en representant samlet eller en for hvert 

trinn. Det kom også inn noen innspill som ble brakt videre til julemarkedskomiteen og dette 

var allerede i orden.   

 

7. Søknader 

• Det var kommet en søknad om å dekke pizza til skoleballet på ungdomsskolen. Det ble 

diskutert litt rundt dette. Fau dekker allerede en del på ungdomsskolen. Lise sier at 

behovet er litt større for støtte på ungdomsskolen kontra barneskolen da skolen dekker 

en del slike utgifter der. Det ble innhentet stemme fra Elisabeth Anderssen og Pia E. 

Belsvik per telefon.  

• Vedtak: Søknaden innvilges med 6 stemmer for og 1 imot. 

 

8. Ingen saker til evnt. 

 

 

Referent: Bente Øwre Oscarsen 

 


