
FAU-møte 19.11.19  

 

 

DATO:  

 

 

TID: 

 

 

STED: 

ANTALL 

 FASTE 

 MEDLEMMER: 

 19.11.19   1800 Sjøskogen skole  

 

 

TILSTEDE: 

 

FORFALL: 

MØTENDE  

VARA/STEDFORTREDER: 

Jannicke Feilberg-Jacobsen 1. Trinn 
Morten Gunnar Paulsbo 2. trinn 
Irene Brenden 3. trinn 
Trude Brandstad 4. trinn 
Benedicte Green 5. trinn 
Anne Katrine Brødholt 6. trinn 
Cathrine von Porat, rektor 
Annvor Hetlelid Sandvig, rektor fra 
Nordbytun ungdomsskole 

Sylvia Wagner 7. trinn 
Representant SFO 
 

 

 

 

Ingen 

 

 

 

 

 

SAK 

NR.: 

 

EMNE: 

 

ANSVAR 

 

TIDSFRIST 

 Godkjennelse av referat fra forrige møte. 
-Det ble gjort en muntlig orientering om skolens 
organisasjonskart 
-Skolens årshjul etterlyses, og fremlegges i neste 
FAU. 
 
-  FAU-referater skal alltid sendes ut via skolens 
hoved-kommunikasjonskanal, pt. Transponder. 
- Møtereferat skal i tillegg ligge på nettsidene til 
skolen. 
- Ingen øvrige kommentarer. 

 

 

Rektor 

 

FAU-leder/ 

skoleadministrasjon 

 

 

Førstkommende 

FAU 

 

Innen 14. dager 

etter FAU-møter 

5-19/20 
 

FAU-medlemmer 2019-2020 
Jannicke Feilberg-Jacobsen 1. trinn 
Morten Gunnar Paulsbo 2. trinn 
Irene Brenden 3. trinn 
Trude Brandstad 4. trinn 
Benedicte Green 5. trinn 
Anne Katrine Brødholt 6. trinn 
Sylvia Wagner 7. trinn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cathrine von Porat, Rektor 
Representant SFO, ukjent. Rektor avklare med 
SFO-leder. 
 
SU 2019/2020 
Fra FAU : FAU-leder Trude Brandstad 
Politisk representant : Heidi Berentsen (V) 
Politisk vararepresentant: Gro Lundgård (Ap) 
 
En representant til fra FAU må velges. 

Rektor  

 

 

 

 

FAU 

Førstkommende 

FAU-møte 

 

 

 

Førstkommende 

FAU-møte 

6-19/20 Vedtektsendringer – FAU 
-Forslag til nye vedtekter fremlagt. 
- Alle FAU-representanter leser igjennom 
vedtekter, og besvarer vedtektsforslaget til FAU-
leder innen 1. desember.  
-Deretter vil vedtektsforslaget bli lagt ut på 
skolens hjemmesider for gjennomlesning av alle 
foreldre som er det formelle besluttende organ 
(formelt omtalt som foreldrerådet) 
-Endelig beslutning om vedtektsendringer foregår 
i storforeldremøte, estimert i januar 2020. 

 

 

Alle representanter 

 

 

1.desember 

7-19/20 FAU-rollen - Forventninger og målsetninger for 
FAU 
Mange oppgaver som inngår i FAU-ansvaret.  
FAU og skolen valgte ut noen fokusområder 
inneværende skoleår:  
- Tydeliggjøre roller og ansvar i FAU. Skape 
etablert system og struktur i FAU-arbeidet. 
- Få i gang aktiviteter med foreldregruppene, 
foreldrekontaktene etc.  
- Arrangere storforeldremøte med aktuelt tema 
- Skolen ønsker at FAU jobber med læringsmiljø 
og skolemiljø. Samlet FAU tilfaller dette. 

  

8-19/20 Rollebeskrivelse for foreldrekontakter 
- Det skal etableres felles forventninger til 
foreldrekontakter på Sjøskogen skole. 
- Det skal utarbeides permer for hvert trinn 
knyttet til forventninger, rutiner, tips og råd til 
rollen. 
- Tiltak: FAU avholder møte med alle 
foreldrekontakter i januar. 

FAU Invitasjon sendes i 

desember. Møtet 

avholdes i januar 

9-19/20 Satsningsområder/Tiltak for FAU – 2019/2020 
- Sørge for bedre informasjon fra Skolen til 
foreldre og elever samt informere bedre om FAU 
sitt arbeid.  
Tiltak: 

1) Årshjul for skolen sendes ut.  

  



2) Referat ut til alle foreldre fra FAU-
møtene.  

3) Oversikt over alle FAU-møter tilgjengelig 
for foreldre  

4) Opprette og oppdatere side på skolens 
nettside for FAU 

- Følge opp skolemiljø og læringsmiljø på skolen. 
Kommer tilbake til tiltak. 
- Sette fokus på mobbing – Tiltak kommer 
- Engasjere foreldregruppemøte – 
Storforeldremøte i januar 

10-19/20 Innkomne saker fra foreldregruppen 
- Skjermtid: 
Forespørsel om det kan settes «skjermtid» på 
skolens iPader for foreldreoppfølging. FAU sender 
forespørsel til kommunen om mulighet for 
oversikt over skjermtid. Skolen sender forespørsel 
videre til IKT-ansvarlige. 
 
- Kvalitet på utviklingssamtaler: 
Utviklingssamtalene skal holdes med elevene 
tilstede. Ønsker ytterligere samtaler mellom 
foreldre-lærer må foreldre selv forespørre dette. 
Elever på 4.-7.-trinn holder presentasjon i sin 
utviklingssamtale. 
 
- Ønsker informasjon om skolens 
aktiviteter/årshjul: 
Skolen sender årshjul 
 
- Forespørsel om spes.ped-tildeling i skolen: 
FAU er bedt om å forespørre skolen om spes-ped-
tildelinger ivaretaes tilstrekkelig. I følge skolen er 
alle spes.ped tildelinger ivaretatt. Ved øvrige 
spørsmål eller utdyping av dette anmoder skolen 
og FAU de enkelte foreldre om å følge opp 
spørsmål knyttet til dette direkte til skole/pps 
eller aktuelle instanser. 
 
-Utfordringer i klassemiljø ved nevnt trinn 
-Første tiltak er at det avholdes møte mellom 
skole, foreldrekontakt og FAU i angitte 
klassetrinn. Dette følges opp i FAU. 
 
- Ønsker utdypende informasjon om situasjon i 
skolens administrasjon: 
Annvor Hetlelid Sandvig, rektor fra Nordbytun 
ungdomsskole, styrker ledelsen 70% i en periode 

 

FAU-leder/rektor 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 



ifm. sykefravær i administrasjonen. Foreløpig 
gjeldende ut januar 2020.Vedkommende var 
representert i FAU-møtet. 
 
- Orientering vedr. fagorganisering ved skolen 
Skolen har i dag organisert «fagkomiteer». Det er 
ikke en faglig ansvarlig per fag. Til eksempel er 
det lærer/pedagog selv som har kompetansen og 
fagansvarlig innen lesing. Skolen bruker i dag 
pedagogikken i ST Pluss. I følge deltakende 
rektorer er dette ihht normal praksis i 
kommunen. 
 
- Ny nasjonal lærerplan kom 18.11.2019 
Tiltak; Ny lærerplan deles med FAU 
 

11-19/20 Regnskap 2018/2019 
Gjennomgått og godkjent 
 

  

12-19/20 Budsjett 
Distribueres til alle FAU-representanter 
påfølgende møtet på mail.  

Kasserer/Irene Godkjennes på 

neste FAU-møtet. 

 Annet: 

- Det skal settes dato for alle FAU-møter skoleår 

2019-2020. Oversikt over disse skal 

tilgjengeliggjøres for foreldre.  

- Sende ut oversikt over alle FAU-møter og alle 

som sitter i FAU, samt alle møtereferat på 

Sjøskogen skoles nettsider. 

Ønsker til neste FAU-møte:  
- FAU etterlyser samarbeid og innspill fra 
elevrådet. 
 

Miljøtiltak/utbedringer/utstyr: 
FAU vil utarbeide søknad til Sparebankstiftelsen 
vedr. utbedring av skolens scene og ramp. 
 
Vurdere elevenes eventuelle mangel på utstyr. 
Sjekke med faglig ansvarlig kroppsøvingslærer og 
elevråd. Foreslått for eksempel å bestille 
lekekurspakke for TL.  
(Klasseballer og andre småinnkjøp til de enkelte 
klassene må evt. organiseres av foreldrekontakt i 
hver klasse og bekostes av klassekasse) 

 

FAU 

 

FAU 

 

 

Rektor 

 

 

Irene og Jannicke 

 

Trude 

 

 

 

 

Kommende FAU-

møte 

 

Påfølgende 

kommende FAU 

 

Kommende FAU-

møte 

 

 

 

 

 

 

 



 
Julegrantenning og lysnisseverksted for alle 
elever og foreldre onsdag 27/11 – kl 18.00 
-Ansvar for planlegging og organisering: 
Jannicke Feilberg-Jacobsen handler inn utstyr 
Morten Gunnar Paulsbo org musikk og speaker 
Irene Brenden tilstede og fasiliteter 
Trude Brandstad julegran og annet forarbeid 
Benedicte Green tilstede og fasiliteter 
Anne Katrine Brødholt tilstede og fasiliteter 
Sylvia Wagner tilstede og fasiliteter 

 

For alle 

Arrangeres av alle i 

FAU 

 

 

Onsdag 27/11  

Arrangementet 

starter kl. 18.00 

FAU oppmøte kl. 17. 

  

 

NESTE FAU-MØTE: TID: STED: 

 5 /12-2019   18.00-21.00 (merk ekstra lenge 

møte denne gangen) 

 Pusterommet, Sjøskogen Skole 

 

 

         DATO:   19.11.2019                                REFERENT:  Anne Kathrine Brødholt, FAU repr. 6. trinn. 

 

 

UTSKRIFT SENDT:   

 

Kopi:   

 

 

 


