
Referat FAU møte 18.06.2020 

 

 

Tilstede: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Maren Overrein Solberg (1.kl), Anna Medle (2.kl), Lars-Petter 

Rogstad (2.kl), Benedicte Shcibbye (4.kl), Anita Stensby (4.kl), Ingull Solbu (5.kl), Arve 

Bergendahl (5. kl), Janicke Schønning (6.kl), Cecilie Aasan (6. kl), Marianne Støvern Sand 

(7.kl), Renate Nesse (7.kl), Kim Brantenberg (AKS) 

Ikke tilstede: 

Gianna Gavatha Dehn (1. kl.), Kristine Bergendahl (3.kl), Pernille Sørensen (3.kl). 

 

Referent: Renate Nesse 

 

AKS: 

Kim informerte om situasjonen og planene på AKS. 

¤ Det er lyst ut stilling: Baseleder.  

¤ Det er inngått avtale med SIF vedr. turn tilbud fra høsten.   

¤ Det jobbes med et AKS tilbud til 5 klasse. En fritidsklubb.   

¤ Alpinkurs: Tryvann betaler tilbake til de foresatte.  

¤ AKS åpner kl. 07.45. Det er pga. busstidene til 41 bussen. Dersom man har behov for 

å levere tidligere kan man avtale dette på forhånd med AKS. Man kan da møte 

vedkommende som skal åpne AKS på Røa eller et annet avtalt sted.  

 

Innspill fra rektor: 

¤ Det har gått bra med hjemmeskole.  

¤ Lærerkabalen til neste skoleår er i orden. 

¤ Hana har bestått lærling prøven. Gratulerer!  Det er ansatt en ny lærling. 

¤ Det er planlagt 5 tverrfaglige temaer neste skoleår.  

¤ Prosjektet Naturen i sikte med fotokonkurranse var en stor suksess med mange flotte     

bilder, og fint engasjement. 

¤ 4. klasse har tatt sykkelprøven. Gratulerer!   

 

 



17. mai 

¤ Til tross for Corona restriksjoner ble det en fin 17. mai feiring, takket være kreativ og 

god innsats fra 17. mai komiteen.  

¤ FAU tjente kr. 5.900,- på loddsalget. 

 

Gapahuk 

¤ Lars Petter har fikset låsbar-kasse for ved, etc. Det er fikset litt på benkene.  

¤ Det er fortsatt igjen litt beis, som muligens holder til neste runde med beising. 

 

FAU boden 

¤ FAU boden er blitt ryddet. Lurt å ta en kikk der for å se hva vi har, før neste 

arrangement.  

¤ Ting er fordelt tema vis (så godt det lar seg gjøre): jul, 17. mai, grilling, engangs-

bestikk, tallerkner og servietter. Og lagt i merkede bokser. 

 

Personlig gave til lærerne 

¤ For å unngå å sette noen barn i forlegenhet, er FAU kommet fram til at gaver til 

lærerne skal praktiseres på følgende måte:    

 Jul:  Det ordnes klassevis ved klassekontaktene 

 Sommer:  Det deles ut tallerken, bestilt av FAU.  

Unntak: Elever i 7 klasse kan selv velge om de vil gi en gave til læreren, 

ettersom de skal slutte på skolen. 

 Unntaket gjelder også dersom en lærer skal slutte på skolen.  

¤ Klassekontaktene informerer sin klasse om dette.  

 

Valg av leder 

¤ Arve Bergendahl er ny FAU leder.  

   Vi gratulerer!   

 

Neste møte 

 Det er foreslått torsdag 03. september 2020.  

De som går av videreformidler beskjed om nytt møte til nye representanter. 


