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Dato Tid Møtested 

07.01.19 19-21 Lillås skole 

Møteleder Bjarte Arnesen 

Referent Jørund R. Berget 

Deltagere FAU, Rektor Leif Morten, Niclas Sederby 

Formål FAU-møte 

 

  

Nr Ansvarlig Sak 

1 Niclas Maledugnaden presentasjon 

• Beklagelig med Gjengangerens vinkling i sitt innlegg.  

• 30700kr. Er til nå samlet inn 

• Befaring av Kristoffersen 10.02 

• Tiden er inne for å mobilisere foreldre til dugnad. Det settes opp 
1-2 helger. Flott hvis foreldrekontakter klarer å få minimum 3 
foreldre til å stille pr. klasse for maling 

2 Bjarte FAU-sponsing og annet vi kan være behjelpelig med  
til maledugnaden 

• FAU gir 10000kr til maledugnaden. 

• Foreldrekontakter prøver å mobilisere til spleis. 

3 Bjarte Gjennomgang elevenes ønsker om Rødveisen m.m. 

• Ønske om aktivitetsplass, men også benker og «sosiale 
lommer». Leif Morten følger opp prosessen. Informasjon om at 
det innvilges 400000kr. Over budsjett til tiltak. 

5 Felles Tilstedeværelse i utetiden (friminutter og SFO-tid) 

Fortsatt utfordringer med «død-soner» og at de voksne er for lite 
synelige. Oppleves at det brukes tid over «kaffekoppen» enn at man er 
observant ift ungene.  
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6 Felles Utfordringer med språkbruk blant elevene 

• Negativt språkbruk blant barna, helt ned i de minste årstrinn. 

• Vi foreldre må ta ansvar og være rollemodeller. 

Refleksjon og diskusjon 

7 Bjarte/ 
Leif Morten 

Hjertesone 
www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ - gå inn og se om det er noe her 
vi bør ta tak i ift skolen. 

8 Felles Diverse 

• Status skolegenser/strykelapper m.m. 

• 17.mai komité; 1., 2., og 4. klasse har ansvaret. Møte avholdes 
29.01. 

• Lillaas vinterkafe 14.02; 3. og 6. klasse har ansvar. Behov for tre 

matalternativ / kaker pr. klasse. 

• Mangler lys i utelampa mot skøytebanen – sjekkes opp. 
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