
Referat fra FAU-møte   12.4.2016 
 

Info fra Rektor 

- Trivselskampanje i uke 16-18, Det blir fokus på høflighet & å være 

hyggelige mot hverandre. I den forbindelsen er det bestilt en vennebenk 

som vil stå i skolegården (Se eget skriv), 

- Lærere sende en positiv-SMS om hver elev. 

Foreldrekveld med foredrag om nettvett & bruk av nett. 

- Den 18. mai kl. 18, det varer i ca. 1 ½ time, 

- Foredragsholder er en fra Reddbarn og har holdt menge foredrag om nettvett på skoler, 

- Det samme foredraget vil elevene få høre i skoletiden den 19. mai, 

- Det blir lett servering med kaffe/te og kjeks (FAU har ansvaret) 

Løs prat om et viktig tema: 

- Det ble snakket litt løst om sosiale nettverk og aldersgrenser på de forskjellige sidene. Det 

var forskjellige meninger og praksis ved det. Muligens burde være egen sak til neste gang? 

17. mai  

Vi er nr. 67 i toget. 

- Koret har ansvaret for kafeen i gymsalen og ordner vakter til inne, 

- Ute: blir det både pølser/popkorn/brus/leker, 

- Vi må handle inn:  

o Brus: En som skal til Sverige kunne handle inn brusbokser? 

o  Jeg husker ikke om Miriam skulle kjøpe pølser og popkorn? 

o Loddstrimler, 

o Skulle vi ha glassballonger? 

- 2 kaker fra hvert trinn som vi må ordne til dagen 

- Vi mangler premier-  

o Det var snakk om å kunne sende en felles SMS fra skolen om at vi trenger 

premier til 17. mai, 

o Det var noen skulle spørre om fruktkurv fra Kiwi, og spørre Malin fra Lilleborg om 

premier (jeg husker ikke hvem det var) 

o Spørre store kjeder om trøstepremier, om noen har selv noe dilldall fra egen 

jobb eller kjenner noen som kan skaffe det. 

- 2. og 5. trinn har vakt og må lage vaktlister: 

o  Det bør være flere folk på 1. vakt,   

o Bør være 2 skift for dagen, 

- 2 stk. på hver leke, 

- 3 stk. i kafeen ute, 

- Lista må sendes ut snart slik at folk vet at de har vakter og evnt. at de kan 

bytte sine vakter innbyrdes, (Fatiha har et eksempel på vaktliste og annet 17. 

mai info som kan sendes hjem), det må også sendes ut en SMS-påminnelse 

uka før 17. mai, 

- 2. og 5. trinn har ansvaret for å ha et møte før 17. mai. 

Neste arrangement: åpen skole 

Med vennlig hilsen Usmana Sahar 


