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Dato Tid Møtested 

02.12.2019 19.30 – 21.00 Lillås skole, personalrom 

Møteleder Bjarte Arnesen 

Referent Bjarte Arnesen 

Deltagere FAU-styret og FAU 

Formål (Ordinært møte?) Ordinært FAU-møte 

 

Nr Ansvarlig Dato/frist Sak 

1 Bjarte/Ronja  Ledervervet 

 Ronja Menes konstituert som ny leder og 

Bjarte Arnesen er konstituert som 
nestleder og sekretær. 

2 Bjarte/Leif 
Morten 

 Hjertesone 

 Gruppe bestående av Eskil R. Olsen, Joakim 

DeLange og ?? valgt for videre arbeid med 
dette sammen med Leif Morten. 

  Umiddelbare tanker i møtet: 
o Kan frivillige foreldre stille opp på 

morgene fra tid til annen og passe 
på både foran og bak skolen for å 

bevisstgjøre? 
o Bør det gå ut info om at det ikke er 

farlig å sette av barna litt lenger 
unna skolen, i f.eks. sidegater o.l.? 
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3 Alle  Gravearbeid i enden av droppsonen 

 Det er gitt beskjed fra de som jobber der at 

de er årvåkne og følger med. Men det er 
mye maskiner i bevegelse og barn er 
observert mens de smetter forbi. Det 
oppleves dog at de som jobber der følger 
godt med. 

4 Leif Morten  Nasjonale prøver og leksefri 

 Lillås har tidligere ligget noe under 
skolebidragsfaktoren. 

 Har bedret seg betraktelig de siste årene. 

 Lillås har: 
o endret ordinær undervisning. 
o blitt bedre på å øve mot 

kartleggingsprøvene. 
o blitt bedre på øve på det 

kartlegging avdekket. 

o rektor går gjennom hver klasse og 
elev og gjør tiltak. 

o fokus på tiltak og læringsmål 
sammen med elevene. 

o i snitt gjort det ganske likt som 
Nordskogen. 

 Skolen og politikerne er positive til leksefri, 

skal evalueres mer. 

5 Bjarte  Refleksdagen 17. oktober 

 FAU-boden sjekkes for hva vi har fra i fjor. 

 Alle i FAU sjekker med potensielle 

bidragsytere eller arbeidsgivere om 
donering av reflekser. 
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6 Kim  Saker fra KFU 

 Ble tatt opp om FAU vil donere til 

juletregavene på torget. Enighet om at 
FAU bør være for barna på skolen og 
nærmiljøet. Vil ikke donere til denne 
saken, tilbakemelding blir meldt videre til 
KFU. 

7 Leif 
Morten/Alle 

 Sammenslåing av Lillås og Nordskogen 

 Ble tatt opp i plenum med mange gode 
synspunkter som ikke blir gjengitt i detalj 
her. Enighet om at Lillås FAU ønsker å 
fremstå objektive og nøkterne, med barnas 
beste som hovedmål. 

 Enighet om at FAU-leder formulerer et 

innspill til kommunen med våre tanker og 
ankepunkter. I hovedsak med fokus på 
viktigheten av at det psykososiale, 

nærmiljøet, undring over hastverket i 
saken, om det kun er økonomiske grunner, 
hvorfor dette skal revurderes så kort tid 
etter sist avgjørelse (2014) om det er en 
faglig begrunnelse eller faglig personell 
med i vurderingen, utvidelse av ev. 
skolevei, trafikksikkerhet m.m. 

 Tilsvaret sendes kommunen umiddelbart 
så fort det lar seg gjøre. 

 Klassekontaktene ber sine foreldregrupper 

om å komme med ev. tilbakemeldinger 

med frist 10. desember. Ronja Menes 
formulerer et fellesskriv som sendes ut til 
foreldre og foresatte via klassekontaktene. 

 Rektor informerte også om at han ikke 
tillater at barn på Lillås intervjues av 
avisen, FAU stiller seg bak dette valget. 

 


