
Velkommen til FAU møte 
Tirsdag 24.september kl. 18-20 

Møtested: Lærerrommet 2. etasje i adminbygget  

Tilstede fra FAU:  

Anna 6b, Anica 4a, Kristin 4b, Amina 6a, Anja7a, Barda 7b, Anila 1b, Vibeke 3a, Beate 5b 

Saksliste: 

1. Solvor kommer ikke, Solfrid kommer ikke. Kun kort info fra de.  

2. Fra AKS – Det er kjøpt inn flere telefoner så det er enklere for foreldre å få tak i AKS i 

åpningstiden.  

2. Vi mangler referent til FAU-møtene, noen som kan melde seg frivillig?  

Anna Nilsen er referent. 

3.Klasser som ikke har FAU: 2A mangler FAU og to klassekontakter, 2B mangler FAU og en 

klassekontakt, – Må bli valgt ASP. FAU ønsker at kontaktlærer sender sms, og spør om noen kan 

tenke seg rollen før oppsatt foreldremøte.  

Avgått FAU-representant sitter seinest til første FAU-møte på høsten for å få en naturlig overlapp  

Fra klokken 18.30 er klassekontakter invitert. 

6. Hilserunde 

Tilstede fra klassekontaktene: Mette 1B, Tove 5B, Hosai 6A, Indre 4B, Rona 3A, Miriam 6B, Sandra 7A, 

Ingrid 1B. 

7. Gå gjennom klassekontakt og FAU kontaktlisten  

 Se punkt 3. Anica har lagt inn endringer i epost og telefonnr.  

8. Snakke rundt klassekontakt-rollen og samarbeidet mellom FAU og klassekontaktene.  

6. trinn på Seterbråten skole og Bjørndal skole har ansvaret for å arrangere 17-mai-arrangementet på 

Bjørndal. Alle foreldre skal bidra! 

Klassekontakter, FAU har et felles mål om arrangementer, samle inn penger til ballet som skal 

arrangeres i 7-klasse, og ha sosiale arrangementer på trinnet. Ha kake og loddsalg på ulike 

arrangementer, det drar inn litt ekstra til klassekassen i forhold til å samle inn gjennom foreldremøte 

osv.  

En klassekasse med nok penger kan bidra til at alle kan bli med på klassepakke på teateret uten 

egenandel etc.  

Det oppleves for lite med 1 klassekontakt og 1 fau, man har flere å spille på med 2 kontakter.  

Tips til å få fastsatt arrangementer for klassen er å lage årshjul med f.eks 4 arr. Juleavslutning med 

lodd og kakesalg, tur i Grønliåsen for å grille, spillkveld, quiz etc. 

Ha en «åpen» kasse for de som vil bidra(anonymt) mer.  

Kakeslag på Sommerfestivalen, salgsbod etc. Barna har fått eierskap til å bidra selv. Leie 

sukkerspinnmaskinen ved sommerfest ol. Nok til å gi gaver til lærere etc. En på trinnet som har 

ansvar for økonomien. Faste FAU og klassekontakter kan være lurt i forhold til kontinuitet. Det blir 

lettere å arrangere når man har faste representanter.  



Klassekontaktene er limet for å binde sammen trinnet, det er med på å bidra til et godt og sosialt 

miljø på trinnet. Finn en portal (FB, Spond etc) for felles kommunikasjon. En liten egenandel kan 

bidra til å binde seg til oppsatt arrangement som f.eks julebord eller en vinterfest.  

Det er lurt å ha litt å gå på i kassen. Er det noe igjen av klassekassen ved endt skolegang på 7-trinn er 

det bare å bruke til en fin avslutning den sommeren.   

Pengene som klassene tjener på 17-mai arrangementet i 6-trinn går med på å finansiere skoleballet i 

7-trinn.  

9. Trafikkaksjonen – Kristin informerer. 

Fast aksjon på høsten for å bidra til å sikre trygg skolevei. Viktig at de som kjører barna følger 

trafikkreglene. Vi oppfordrer barna til å gå til skolen. Hvert trinn skal være med på trafikksaksjon en 

gang ila et skoleår. Leverer ut informasjonsskriv og opplyse om reglene. Skal gjennomføres en gang 

pr.mnd. Datoer ligger ute på skolesiden. Fau er ansvarlige for å gjennomføre, og få foreldre til å stille 

til oppsatt trafikkaksjon.  

Datoer:  

2. trinn 11 september. 

3. Trinn 9 oktober. 

4. trinn 13 November. 

5. trinn 11 desember. 

6. trinn 8 januar. 

7. trinn 12 februar. 

1. trinn 11 mars.  

 

Datoer for neste skoleår blir satt på FAU-møte til våren, datoene blir satt i samme ukenr som 

tidligere. Ønske fra FAU til skolen om påminnelse om bruk av refleks. Send gjerne skole-sms flere 

ganger ila høsten.  

FAU sender bekymringsmelding til bymiljøetaten ang bygg av støyskjerm langs Bjørnåsveien pga 

manglende sikt, dette kan igjen skape farlige situasjoner. Vi ønsker også at Rektor sender 

bekymringsmelding ang dette.  

10. Natteravn  

VI MÅ HA FLERE VAKTLEDERE! Det mangler vaktledere, og uten vaktledere vil Natteravnene 

opphøre. Hvis det er noen trinn ønsker å dele seg inn i en damegruppe og en mannegruppe er dette 

fullt mulig, så lenge det er nok voksne så er ikke det noe problem.  

Natteravn er 2 ganger i året fra 3.trinn.  

7. klasse 22 November og 7 April. 

6. Trinn 8 November og 5 juni. 

5. Trinn 6 desember og 19 juni. 

4. trinn 10 januar. 

3. Trinn 7 Februar.  

 

 


