
Referat FAU-møte 9. september 2019 kl. 
1800-1930 
 
Tilstede: 
Svein Bjarte Sårheim, rektor, svesar@kfskolen.no 
Tordis Nygaard, 2. trinn, tordis@nygaard.org 
Kurt Aasen, 4. trinn, kurtaasen@gmail.com 
Odin Nøsen, 7. trinn, odin@gnuskole.no 
Torstein Repstad Spanne, 10. trinn, trs@holta-haaland.no 
 
Forfall: 
Marit Vang, 8. trinn, maritelisabet@yahoo.no 
 
Møteleder: Tordis 
Referent: Odin 
 
 
Sak 19/13 - Innkalling og referat (fast post) 

● Ingen spesielle saker meldt. 
● Ingen kommentarer til forrige referat. 

 
Sak 19/14 - Rektor informerer (fast post) 

● Fra 114 til 148 elever dette skoleåret. 
● Viktig å konservere mens skolen samtidig vokser. 
● Går inn i et skoleår med oppkjøring til fagfornyelsen høsten 2020. 
● Skolen er nå full og det blir bra å få en ny og større skole. Vil være 

logistikkutfordringer knyttet til at elevene må fraktes for å ha ulike fag andre steder 
enn på KFskolen. 

 
Sak 19/15 - Tema-/foreldrekveld med Barnevakten.no 

● Finne en felles dag for skole på dagtid og foreldre på ettermiddag. 
● Foreslå uke 42 21.-23. oktober til Barnevakten.no. 

○ I to deler på formiddagen 5.-7. og 8.-10. trinn på skolen. 
● Ikke fremhev at det er barnevakten.no som kommer - da kan nok en del foreldre 

tenke at dette har de hørt før. Legg vekt på den felles holdningen vi som foreldre bør 
ha i møtet med den digitale hverdagen til elevene. 

● Odin tar kontakt med barnevakten.no for å finne dato. 
● Tordis tar kontakt med Frode for å finne kontaktperson til Kampen meninghet. 
● Svein Bjarte tar PR-biten. 

 
Sak 19/16 - 17. mai 2019 

● Viktig å ha bod ute, slik at det ikke blir for trang matkø inne. 
● FAU vedtar at det er fint vær på 17. mai de to neste årene. Det får vi til! 
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Sak 19/17 - Valg av FAU 
● Det er valg av FAU på foreldremøte i januar. 
● Der velges det en FAU-representant for hvert trinn, utenom de trinnene som er 

mindre enn 10 elever. 
● Forslag til hvordan FAU-representanter kan fungere. På første FAU-møtet etter 

valget konstituerer FAU seg med to representanter fra hvert hovedtrinn og 1-2 vara. 
Det velges en som sitter 2 år og en som sitter 1 år - og en (to for 1.-4. trinn) vara. 

 
Sak 19/18 - Eventuelt (fast post) 

● Et ønske fra 7. trinn for neste skoleår - Flere foreldre ønsker at skolen kan tilby tysk 
som 2. fremmedspråk. Viktig i forhold til valg av videregående skole. 

 
 
 
Neste FAU-møte blir mandag 14. oktober 2019 kl. 1800-1930 
 


