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Dato Tid Møtested 

01.04.2019 19.00 – 20.45 Lillås skole, personalrom 

Møteleder Bjarte Arnesen 

Referent Bjarte Arnesen 

Deltagere FAU-styret v/Bjarte og Elin, FAU 

Formål (Ordinært møte?) Ordinært FAU-møte 

 

Agenda: 

1. Maledugnaden 
2. Dysleksivennlig skole 
3. Elektriske sparkesykler 
4. Valgkomiteen (styrerepresentanter) 
5. 17. mai 
6. Leksefri skole 

7. Saker fra SU/SMU 1. april 
8. Vårdugnad 
9. SFO/uteområdet 
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Nr Ansvarlig Dato/frist Sak 

1 Bjarte/Elin  Maledugnad 

Statusgjennomgang etter gjennomføring 
Gjennomgang av kostnader ved å leie eksterne for 
å fullføre de resterende rommene 

Vedtatt at FAU utvider opprinnelig bidrag slik at 
tilbudet fra eksterne kan aksepteres 

 

2 Bjarte  Dysleksivennlig skole 

Status for kommunens og skolens arbeid mot 
dysleksivennlig hortenskole 

• Skal informeres om i foreldremøter 2019 

• Enhetlig plan for hele hortenskolen 

 

3 Bjarte  Elektriske sparkesykler 

Er underlagt de samme reglene som sykler o.l. i 
skoletiden 

• Skal ikke brukes i skolegården 

• Skal stå i sykkelstativet 

• Skal ikke oppbevares inne av 
sikkerhetshensyn (tyveri, el-sikkerhet osv.) 

• Utenfor skoletiden gjelder lovgivning fra 
vegvesenet 

 

4 Valgkomiteen  Valgkomiteen/nye representanter til FAU 

• Nestleder og sekretær står for valg 

• Kasserer sitter maks 1 år til 

• Valgkomiteen er i gang med å innhente 

kandidater 

 

5 Ronja  17. mai 
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Oppdatering fra komiteen 

• Arbeidet er godt i gang 

Panteflaskene 

• Foreslått at 6. klasse får panten for bruk til 
avslutning i 7. 

• Elin informerer lærerne på trinnet 

• Klassekontaktene kan om ønskelig ta seg 
av logistikken med pantingen 

Annet 

• 3 kaker per klasse 

• Gassbluss/krabbekoker til pølsene ordnes 

• Heve standarden til Ringnes brus 

• Loddmal purres 

• Det tas en runde hvor det samles inn 
premier eksternt av de som har passende 
kontakter 

 

6 Bjarte  Leksefri skole 

Tatt opp om det ev. har kommet noen 
tilbakemeldinger fra elever/foresatte. Ingenting å 
melde 

 

7 Bjarte/elin  Saker fra SU/SMU 1. april 

Gjennomgang av saker fra møte 1. april 

 

8 Felles  Vårdugnad 

• Dato satt til torsdag 9. mai kl. 17.00 – 19.30 

• Ved dårlig vær - mandag 13. mai 

• Minst 5 fra hver klasse bør stille 

• Klassekontaktene skaffe folk 

• FAU skaffer materiell m.m. 
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9 Felles  SFO og uteområdet 

• Kommet tilbakemeldinger på dårlig 

dekning av uteområdet, lite synlige ansatte 
og lite spredning 

• Barn melder fra hjemme om til tider svært 
alvorlige tilfeller av mobbing, fysiske 
sammenstøt o.l. som ikke blir stoppet da 
ingen ansatte er å se (“vi måtte løpe inn 
for å si ifra” er en gjentagende beskjed i 

hjemmet) 

• FAU vil be om innsyn i rutiner, samt 

invitere SFO og skolen til møte ved 
passende anledning 

 

 


