
Referat FAU-møte 5. februar 2019 
 
Tilstede: 
Svein Bjarte Sårheim, rektor, svesar@kfskolen.no 
Tordis Nygaard, 1.-2.-trinn, tordis@nygaard.org 
?, 3.-4.-trinn,  
Odin Nøsen, 5.-6. trinn, odin@gnuskole.no 
Marit Vang, 7.-trinn, maritelisabet@yahoo.no 
Frode Helvig, 10. trinn, frode.helvig@gmail.com 
 
Forfall: 
Ingrid har trukket seg fra FAU 
Torstein Repstad Spanne, 8.-9. trinn, trs@holta-haaland.no 
 
Møteleder: Tordis 
Referent: Odin 
 
 
Sak 19/01 - Innkalling og referat (fast post) 

● Ingen hadde noen anmerkninger. 
● Vi bruker Spond til å kalle inn til møte neste runde. 

 
 
Sak 19/02 - Rektor informerer (fast post) 

● Der går fint på skolen. Planer følges og skoleåret ruller og går. 
● Planlegger allerede neste skoleår. 
● 35 takket ja til skoleplass neste skoleår - 13 av dem i 1. klasse. 144 elever neste 

skoleår, men det er bevegelse i dette frem til skolestart. 
● Fulldeling fra og med 5. trinn. 
● Nybygget 

○ Organisasjon og finansiering på plass 
○ Førstkommende søndag og de 10 neste ukene starter en kampanje for å få 

eierskap til prosessen rundt nybygget - “Vi bygger mer enn en skole”. Den tar 
utgangspunkt i FB og bruker korte videosnutter på 50 sekunder for å 
promotere prosjektet. Rektor oppfordrer foreldre til å spre denne kampanjen 
så aktivt som mulig. 

● Nyansatt administrasjonsleder i 100%. 
● Har gjennomført elevundersøkelsen på 5.-10. trinn, men tar med en oppsummert på 

neste FAU-møte. 
● Rektor utfordrer sittende FAU til å sitte til januar 2020 og så velges det nytt FAU da, i 

stedet for at det velges FAU-representanter på høsten når skoleåret allerede har 
startet. 
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Sak 19/03 - Foreldrekveld med Barnevakten.no 

● Samlingen blir 24. april 2019 kl. 18-20. 
● Frode sjekker ut mulighet for å leie menighetssalen i Kampen kirke, subsidiært torget 

på IMI. 
● 10.-trinn får ansvar for å selge mat/drikke og rigge på plass bord o.l. Frode har 

kontakten der. 
● Odin sjekker ut hva foredragsholder trenger av tekniske ting. 
● Odin tar kontakt med Kristian Berntzen, 950 26 006, kristian@berntzen.net, og 

utfordrer ham på følgende punkter: 
○ Foredrag med pause (med kjøp av mat) og samtale rundt bord i klassevis i 

etterkant. 
○ Utfordre barnevakten.no til å spisse samlingen mot aldersgruppene. 

● Informere til foreldre neste uke. Odin lager invitasjon og påmelding vi sender ut via 
SMS 20. mars 2019. Odin lager infotekst til Svein Bjarte som skal ut på FB. 

 
 
Sak 19/04 - Valg av FAU-representanter forgår i januar 

● FAU er enig i at det gir bedre oppstart for klassene at FAU-representater er valgt før 
skoleåret starter. Vi flytter derfor valg av FAU-representanter fra høsten til 
foreldremøtet i januar. 

 
 
Sak 19/05 - Oversikt over hva 10. trinn kan gjøre for å samle inn penger 

● Her er et dokument for hva 10. trinn kan gjøre for å samle inn penger. 
○ Lenke til dokumentet 

 
 
Sak 19/06 - Eventuelt (fast post) 

● Et samlet sted for informasjon 
○ Det er opprettet en Google Teamdisk hvor alle referater og andre dokumenter 

blir lagret. 
● Avspasseringsdager - Flere foreldre på 5.-6. trinn har gitt tilbakemelding om at det 

blir mange dager uten undervisning og stiller spørsmål med om dette er strengt tatt 
nødvendig. Viktig å ikke glemme at det går en skoledag i at elever slutter tidlig siste 
dag før jul og siste dag før sommer. 

● Ingrid har meldt seg ut av FAU. Tordis følger opp klassekontakt 3. klasse. 
 
 
Neste FAU-møte blir tirsdag 9. april 2019 kl. 18-20 på KFskolen. Saker temakveld og 
17. mai. 
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