
FAU Referat møte 26 oktober 
 
Tilstede: Anne, Marie, Henriette, Barda, Molouk, Espen, Semra, Bahar, Kristin, 
Fahrat, Vegard, Farhat, Ann Katrin   
 
Åpen skole 
 
Rektor presenterte meninger og inntrykk ansatte ved Seterbråten skole hadde 
om denne dagen. FAU representantene kom med sine meninger. Alt i alt var åpen 
skole en positive opplevelse for både ansattte, foreldre og barn. Veldig positivt at 
mange foreldre kom. Det var bedre oppmøte her enn det har vært på 
foreldremøte.  
Noen ting kan gjøres  annerledes: for dyrt med 200 kr time for å ha barn på aks 
på formiddagen. Kakeservering ikke helt optimalt gjennomført.  
 
Siste møte for rektor før hun går av med pensjon. Hun ble hyllet med gave og 
vennlige ord.  
Ny rektor var på møtet og ble introdusert.  
 
Gjennomgang av de ulike gruppene. 
 
En leder per gruppe. Husk at foreldre skal involveres I størst grad I gruppene.  
 
Faggruppa, AKS: Kristin (leder), Bahar, Anne og Ann-Cathrin. 4 stk totalt.  
Trafikkgruppa: Vegard (leder), Alem,  Anja, 3 stk totalt.  
Arrangementgruppa: Barda (leder), Ellinor, Molouk, Farhat, Semra, Ingunn, og 
Mohammed, 7 stk totalt. 
Kommunikasjonsgruppa: Marie (leder) og Espen 
 
Hver gruppe satt for seg og gjennomgikk agenda og planer.  
 
Oppsummering 
 
Når det gjelder foreldremøter, for å øke oppslutning, følges dette opp videre. Det 
behøves ikke lengre en egen faggruppe for denne saken.  
 
Møter fremover: 30 min med rektor, diskutere I gruppene  og fellessamling til 
slutt for oppsummering  
 

 
Arrangementgruppa:  
Ønsker en foredragsholder og en temadag. Kan få støtte til dette fra FUG. 
Kostnadsfrie foredrag fins også. Temaet er viktig for å rekruttere folk til å 
komme. Skal gjelde for  elever i 1-7 trinn/men kan også dele opp til å gjelde ulike 
trinn/aldersgrupper.  

 
 



Trafikkgruppa: Fokuserer på å få til mer politikontroller. Husk: angående 
trafikkasjoner- gi tydelig info til hvem som skal komme på sms, slik at de forstår 
de skal komme denne dagen.  

 
Kommunikasjongruppa.  
Rektor ønsket at det skulle være mer åpen info om skolen. Denne gruppen skal 
jobbe for at det som foregår på skolen og hva som FAU jobber med kommer ut til 
alle på Bjørndal. Skal legge ut info på facebook siden “det skjer på Bjørndal”.  
Skal også sende ut sms til alle foreldre, kort informasjon om hva som foregår I 
FAU f.eks. Ønsker å lage en tema kveld som gir informasjon til foreldre, der 
idrettslag, ppu, div aktivitetsstilbud blir invitert.  
Bilder for informasjon vil også bli lagt ut på facebook siden “det skjer på 
Bjørndal”.  

 
Vegard informerer om budsjett 
 
34223 kr på konto for FAU.  
8000 overskudd fra 17 mai- dele på 5 og 6 klassinger.  
 
 
 


