
Møte FAU 21.11.17, kl 1900.  
 

Tilstede: Nina Bakken-Berg, Ole Håkon Flatøy, Mari Husom, Bård Kjønsberg, Hans Martin Bjørkeng, 

Anette Streitlien, Åse N. Brendryen, Hanne Iren Eriksen, Stian Tørhaug 

Forfall: Marina Pettersen (7.kl), Inger Enberget (9.kl) 

 

Sak 8 17/18; Temakveld 15.02.18, Ingrid Grimsmo Jørgensen, tema mobbing.  

Vi setter bort til 10 klasse å stå for bevertning.  

Inviterer med foreldre i barnehagen 

Stian får med seg en skoleklasse til å sette i stand a-sal i forkant + lyd. FAU er med og rydder etterpå.  

Fått forslag til tekst fra foredragsholder til invitasjon.  

Stian ønsker velkommen + ordner en gave til foredragsholder.  

Sak 9 17/18: Brukerundersøkelser 2017/2018 

Elevundersøkelse, obligatorisk for 7 + 10 klasse. Her kommer vi til å kjøre undersøkelsen for 5. til 10. 

klasse for elevene.  

Foreldreundersøkelsen kan kjøres fra oktober til januar, begynner å bli knapt med tid nå. Fikk ikke 

gjennomført den på foreldremøtene i høst. Erfaringsmessig får vi da kanskje 20% svarprosent.  

Stian undersøker om vi kan gjennomføre en annen undersøkelse til våren, f.eks «Bedre kommune», 

eller vente til neste høst (ifm. foreldremøter). 

 

Sak 10 17/18: Kjøleskap i klasserom/basen 

Ønske om kjøleskap til matpakker. Det står to ledige kjøleskap på skolen som kan benyttes i en 

prøveperiode. Det har tidligere vært noe utfordring med at maten blir avglemt i kjøleskapene etc. 

men det kan være greit å prøve igjen. Blir i så fall plassert på basen til felles bruk på trinnene. 

Ønskelig at ordenselevene blir ansvarliggjort med henting av matpakker etc. Elevrådet tas med i 

planlegging av gjennomføring.  

 

Sak 11 17/18: Taler til avslutningskvelden for 10. klasse 

Foresatte til elever i ungdomstrinnet er med og planlegger og gjennomfører selve kvelden.  

Erfaringsvis kan det være lurt å forespørre en taler i god tid. Det kom forslag som vi kan forhøre oss 

om. Stian sender noen forespørsler.  

 

Sak 12 17/18 Eventuelt 

 Høring på alkoholpolitisk handlingsplan 2017/2020 

FAU er enige i at det på offentlige fester med alkoholservering bør være 18 års aldersgrense. 

FAU stiller spørsmål ved forslaget om det må være 15 års grense på kulturarrangement hvor 

det også kan selges alkohol (konserter, revy, kabareter etc.?) Her må det utvises skjønn ut i 

fra type arrangement. Man må ikke lage regler som utelukker barn og unge fra 

kulturarrangement, samtidig som det må vurderes om det er nødvendig med 

alkoholservering på arrangementer der målgruppen også er barn og unge.  



FAU er opptatt av at unge skal ha rusfrie arrangementer, og vil i den forbindelse diskutere 

mulige rusfrie arrangementer i regi av FAU ved neste møte.   

 

 

 

Ref. Åse N. Brendryen 


