
 

  

  

 

REFERAT-  FAU 
Øvre Slettheia oppvekstsenter 

 
 
 

 
 

Møtedato: Onsdag 08.11.2017 Tid: 18.00-19:30 Møtested: Øvre Slettheia skole – 
konferanserom 

 
Til stede:  
1.kl: Trine Engeland, Martha Carina Hirth Fenne 
2.kl: Eirin Årikstad (FAU-leder), Bente Brokke 
3.kl: Dinë Lajqi 
4.kl: - 
 

Sak: Innhold: Kommentar: 

14- H17 Gjennomgang forrige referat.  
Format må endres til pdf på skolens nettside.  

 

15- H17 Evaluere Kulturfesten 1.nov, ansvarlige 4.klasse 
Bra med mye program, kvelden gikk fort. Stor variasjon.  
Flotte konferansierer! Vi er veldig fornøyd.  
Noen forbedringspunkter er funnet, og de vil bli hensyntatt i 
nye maler. 

 

16- H17 Natteravn (fast sak) 
De fleste klassene har Natteravner til begge datoene.  
Det lages et skriv til de som har sagt seg villig til å stille. 
Dette sendes ut til dem på mail.  

 

17- H17 Representanter til 17. mai komite. (fast sak) 
2. klasse foreldre stiller med 2 representanter både fast og 
vara. En av dem fortsetter som Fast representant neste år. 
Navn er videresendt til Rektor, som sørger for at de får 
innkalling når komiteen starter opp i 2018.  

 

18- V17 Julefesten onsdag 13. des, ansvarlige 3. klasse 
FAU-3trinn er informert, og tar kontakt med lærerne. 
Lærerne på trinnet har mye klart allerede. De avtaler 
mellom seg, så sørger vi for å etablere gode maler på denne 
festen også etterpå. 

 

19- V17 Foreldremøter/Temakvelder  
Rektor er positiv. FAU har vært i kontakt med Ingrid Lund 
(Tema: Mobbing), forslag til datoer er oversendt. Vi venter 
nå på bekreftelse. 

 

20- V17 Hilsen til lærerne og 4.klasse elevene 
FAU ønsker å lage mal på hilsener til lærere/avgangselever. 
Jobber med saken. 

 



 
 

 2 

21- H17 Innspill fra klassetrinnene (fast sak) 
1.kl:  
Veldig fornøyde med klassebildet. 
2.kl:  
Veldig fornøyd med mammakvelden, skal gjentas. 
Også veldig fornøyd med foreldremøtet, og ikke minst at 
foreldrene da stilte opp til både i 17.mai komite og 
Natteravner. 
3.kl: ingen innspill 
4.kl: ingen innspill 

 

22- H17 Kommunikasjon med skolen/fildeling  
FAU ønsker en mappe på sharepoint som er felles for FAU 
og lærerne. Dette er spilt inn til rektor. 

 

23- H17 Eventuelt 
Ingen saker kom opp 

 

 
Ref. Bente Brokke 

 


