
 

Referat fra FAU møte 

Oasen Skole, Birkelid 

 

Tid:  Mandag 22.01.2018 klokken 18.00-20.00 

Sted:  Oasen skole, personalrommet 

 

 

Tilstede: Marianne fra 4. trinn, Renate fra 3b, Magnar fra 2., Betzy vara 1 trinn, Irene fra 1. trinn, 
Paul fra 8b, Bente fra 6. trinn, Arild fra 10. trinn, Hilde Grimm, Laila fra 8a og Sveinung fra 7 trinn. 

 

Innledning ved Laila Wehus. Leste fra Luk. 4:18 – Et nådens år fra Herren. 

 

SAKER: 

Godkjenning av forrige møtes referat: rektor stilte spørsmål om referatet skal legges ut på 
skolens hjemmeside? Vi ble enige om at den som skriver sender referatet på mail til utvalgets 
medlemmer for gjennomlesning før det sendes til skolen for publisering på skolens hjemmeside. 

Saksnr. 1/2018 Rektor har ordet: 

 Oasen skole som «Bry deg» - skole. Rektor orienterte om skolens rolle og oppgave.  

◦ Det ble etterspurt tydeligere deltakelse fra skolens side, at skolen tar større ansvar for 
å oppfordre til at det organisere noe sosialt. For eksempel bør det være avtalefestet 
alle klasser «skal» ha noe felles sosialt 2 ganger i året. Etterlysning av mal.  

◦ Marianne orienterte om hvordan de gjør det på skolene i Søgne. Der har bl.a Lunde 
skole en tettere oppfølging fra skolens side. Tips om å lage en egen Bry Deg perm 
med tips til aktiviteter til de ulike trinnene. Perm som følger klassen.  

◦ Nettvett i Bry Deg skolen? Bør tas på foreldremøte. 

◦  Klassekontrakter? (Aldersgrenser, felles regler, bruk av hjelm, leggetider, når slutter 
vi å sende meldinger til hverandre på kvelden, osv, osv...)  

◦ Forventninger til foreldre. Andre skoler stiller kanskje klarere forventninger til hva 
foreldrene kan/bør/skal bidra med. For eksempel deltakelse i lekegrupper, felles 
sosiale arrangement. 

◦  Møter med foreldrene uten barna er også en del av Bry Deg. Kan vi få til det? 

◦ Bry Deg skolen handler om forebygging av problemer. 

◦ Fau jobber videre med denne saken, og er enige om at alle eventuelle tiltak som 
prøves ut evalueres underveis. 



◦ Rektor tok utfordringen, og vil oppfordre lærerne til å sette av tid til dette i alle 
klassene i foreldremøte på høsten. BryDeg-hefte revideres, og legges frem for 
klassene dette året i februar-møte.  

 Orientering om utbyggingen. Rektor orienterte om det nye ungdomsskolebygget og nytt 
uteområde der småskolens parkeringsplass ligger i dag.  

 Eventuelt andre dagsaktuelle saker: Seksualundervisning: I dag ligger mye av 
seksualundervisningen som et stort prosjekt på 10. trinn. Det er også en storsamling i 
gymsalen for hele ungdomsskolen der temaet belyses – da mest med fokus på 
grensesetting og respekt og mindre mht prevensjon og kjønnssykdommer. Rektor har fått 
enkelte reaksjoner på undervisningen, der det har blitt stilt spørsmål blant annet ved om 
all undervisningen bør tas i plenum. Enkelte ønsker også større forskjell på Oasen skoles 
seksualundervisning og offentlige skolers. Representantene fikk mulighet til å fremme 
sine meninger. God samtale i gruppa. Fau- gruppa uttrykte at de var fornøyde med 
hvordan Oasen organiserer denne undervisningen. Det ble stilt spørsmål ved om kanskje 
prosjektet burde flyttes fra 10. til 9. trinn. 

Saksnr. 2/2018 Organisering av dugnad for 10. trinns klassetur. Rektor orienterer om  
   dugnadsregelverk. Udir har retningslinjer for hva som er tillatt mht  
   foreldrebetaling. Retningslinjene Oasen har utarbeidet er i tråd med Udirs 
   regelverk. Skolen kan komme med forslag til tur, men denne må finansieres 
   ved dugnadspenger. Det må være et overveldende flertall i klassen for at dette 
   skal gjennomføres. Her ved skolen selger elevene pizzaboller og annet i  
   kantina, men ofte vil elevene også måtte gjennomføre dugnad utenom i  
   tillegg. Når familier er i en situasjon hvor dette blir for krevende, støtter    

skolen  elevene det gjelder med det aktuelle beløpet. Hovedregelen fra Udir er 
at pengene samles inn til felleskasse. Det er frivillig å være med på dugnad, 
og elevene kan også velge å betale inn til felleskassa av egne midler. Frist for 
å ha «ferdig» innsamlingen er ca. 1. mai. Regelverket fra Udir kan leses her: 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
opplaring/saksbehandling/skoletur/.  

Saksnr. 3/2018 Timeplaner: kan disse synkroniseres bedre slik at elevene slutter mere likt?? 
   Denne saken rakk vi dessverre ikke å  behandle. 

Saksnr. 4/2018  Årshjul for klassene. Marianne har hørt med de andre skolene hvordan de 
   gjør det. Denne saken ble behandlet under sak 1. 

Saksnr. 5/2018 Foreldremøte med Barnevakten 15. februar klokken 18.30. Minner om at 9. 
   trinn da vil ha mulighet til å selge kaker/ kaffe til inntekt for klassetur. Laila 
   sender maler på invitasjoner til Hilde som tar ansvar for utsendelse til  
   foreldrene. Foreldremøtet blir av plasshensyn kun for mellomtrinnet og  
   ungdomsskolen. Alle FAU medlemmer stiller på foreldremøtet, evt.  
   representert ved vara. 

Saksnr. 6/2018 Skoleball. Inspektør/ sosiallærer Mari har spurt om vi kan utarbeide regler for 
   skoleball. Dette rakk vi ikke – jobbes med på neste møte. 

Saksnr. 7/2018 Innsamling til skolegård. Hvordan organisere? Kan vi spørre Bjørnar om å ta 
   ansvar?? Enighet om å spørre Bjørnar. 

Eventuelt 

 Snøaktiviteter, skolegård: Kan det være lov å kaste snøball på et avgrenset område? Rektor 
jobber med å få opp blink i skolegården for barneskolen. Ikke ønskelig med eget 
snøballområde. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-


 Akebakken: kan barnehagen også være der samtidig med skolen?? Rektor mener bhg må 
unngå friminuttene... 

 Skidag Bortelid slutten februar/ beg mars. (6. mars) Er satt så seint fordi da går ikke ungene 
rundt og fryser. 

 Juleavslutning – kunne vi hatt en felles for hele skolen? Tidligere erfaringer tilsier at det er 
best å dele opp slik at alle klassene får presentert sine bidrag. 

 Trivselsundersøkelse: er der noen tilbakemelding? Rektor melder at flere elever har 
tiltaksplan og som trenger oppfølgning for å trives. Vi har ikke nådd målet om å være en 
mobbefri skole, men det jobbes aktivt. Blant annet har skolen fått tilskudd fra 
Fylkeskommunen på 170 000 slik at Læringsmiljøsenteret i Stavanger kan benyttes. 
Trivselsplan revideres i disse dager. Tema neste møte 

Dagens ord på neste møte: Irene 

Neste møter: 15. februar klokken 18.30 – FAU arrangerer foreldremøte. 

  12. mars klokken 18-20 på skolens personalrom. 

  9. april klokken 18-20 på skolens personalrom. 

 


