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Dato Tid Møtested 

07.10.19 19-21 Lillås skole 

Møteleder Bjarte Arnesen 

Referent Bjarte Arnesen 

Deltagere FAU, Rektor Leif Morten 

Formål FAU-møte 

 

  

Nr Ansvarlig Sak 

1 Bjarte Ledervervet 

 Grunnet personlige grunner er Bjarte nødt til å fratre sin stilling 
som FAU-leder 

 Ronja Menes blir fungerende FAU-leder og Bjarte blir nestleder 

2 Nye FAU-
medlemmer 

Informasjon om at klassekontakter også sitter i FAU 

 Tilbakemelding fra nye FAU-medlemmer/klassekontakter om at 
det ikke har kommet godt fram fra skolen at man er i FAU om 
man er klassekontakt. Dette bør komme tydeligere fram ved 
fremtidige valg av klassekontakter. 

3 Alle Droppsonen 

 Droppsonen er fortsatt et problem. Enighet om at det bør 

informeres om riktig bruk jevnlig i respektive FB-grupper og 
gjennom Skooler. 

 Skolen v/rektor purrer jevnlig på kommunen om bedre 
oppmerking. 

5 Bjarte Hjertesone (www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/) 

 Informasjon om Trygg Trafikks hjertesone-prosjekt. 

 Ønskelig å få en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette. 

 Gitt frist til neste ordinære FAU-møte om man ønsker å delta 

med dette i samarbeid med rektor. 

http://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
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6 Bjarte Refleksdagen 17. oktober 

 Alle ble oppfordret til å forsøke å skaffe reflekser. 

 FAU-boden sjekkes for hva vi har fra tidligere. 

 Bjarte stiller som representant fra FAU ved utdeling 17. oktober 

7 Bjarte/ 
Leif Morten 

Politiske saker (kort info fra SU/SMU) 

 Ønskelig at dagens mobilordning og -reglement videreføres. 

 Skolegrensen mellom Sentrum og Granli blir justert. 

 Lillås er fortsatt koblet mot Orerønningen ungdomsskole. 

 Det er vedtatt at det skal bygges ny Fagerheim skole. 

8 Bjarte Rødveistomten 

 Det jobbes fortsatt med prosjektet fra skolens side. 

 En (av flere vurderinger) er å legge BMX-banen til tomten og 
dermed kunne trekke tarzan-løypå inn i den gamle BMX-banen. 

9 Bjarte/Leif 
Morten 

Dysleksivennlig skole 

 Hortensskolene vil mest sannsynlig være sertifiserte innen jul. 

 Horten vil da være 2. kommune i Norge som er sertifisert. 

10 Bjarte Skøytefest 

 De som i fjor var interessert i å arrangere skøytefest starter opp 

igjen. Forsøker å få det til i år da isen forsvant i fjor. 

 

 


