
Referat fra møte i FAU 

Oasen Skole Birkelid 

 

Tid: Mandag 04.06.2018 klokken 17.30-19-00 

Sted: Personalrommet Oasen skole 

Tilstede: 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 8a, 8b.  

 

Innledning: Laila 

Laila delte et ord om velsignelse.  

 

SAKER: 

Saksnr. 19/2018 Godkjenning av forrige møtes referat. ingen merknader til 

referatet. 

 

Saksnr. 20/2018 Runde rundt bordet. 

Innkommet innspill fra 1. trinn: Ønske om at foreldremøter for klassene 

avholdes på ulike tidspunkter slik at foreldre med flere barn på skolen har 

mulighet til å delta på alle barnas foreldremøter. 

Hilde: Det blir en prioritering mellom det å ha felles foreldremøter og 

klassevise foreldremøter. Det er vanskelig å få til begge deler. Skolen forsøker å 

ta hensyn til dette, og ser klassene an. Skolen kan forsøke å ta ekstra hensyn til 

foreldre som er alene om omsorgen.  

Fra høsten kan foreldrekontakt/vara skrive referat fra klassevise 

foreldremøter.  

 

Saksnr. 21/2018 Rektor har ordet. 



Hildes saker: 

Noen foreldre ønsker av og til å sitte i klasserommet hvis det er konflikter i 

klassen (eller andre situasjoner). Noen veldig få unntak gjøres, og det gjelder 

da ofte elever som følges opp av PPT. Hvordan stiller FAU seg til dette? 

 

FAU støtter at skolen ikke skal tillate dette, med mindre det er helt spesielle 

situasjoner. 

 

Skolens innsamlingsside er i gang. Fint om representantene støtter opp om 

dette.  

 

Hilde informerer om at hun har takket ja til en ny jobb i Kristiansand kommune 

som rektor på Havlimyra skole, og har siste arbeidsdag 31. juli. 

Tillegg fra Hilde i etterkant av FAU-møte: Mari Kolltveit ble 11. juni innstilt som 

rektor ved Oasen skole Birkelid. Det er flott for meg som rektor å kunne 

avslutte, og vite at stolen blir overlatt til ei dyktig og flott dame. I tillegg 

kommer Anette Gausdal inn som inspektør, og Jakob Ommedal fortsetter som 

ass. rektor. En flott og meget kompetent gjeng!  

 

Saksnr. 22/2018 Sommeravslutninger for den enkelte klasse  

Her har klassekontakten ansvar for at dette blir gjennomført. Gaver til lærerne. 

Fau har allerede samlet inn penger til gaver - 200 per kontaktlærer. 

Foreldrekontakt henter blomst på Kulien gartneri. Presiser at det skal stå på 

Oasen skole FAU. Dersom noen ønsker å gi gave til flere lærere eller 

assistenter må det samles inn penger til dette i klassen.  

 

Saksnr. 23/2018  

Fau neste skoleår. Møteplan. Valg. 

Av helsemessige årsaker vil sittende leder måtte trekke seg etter dette møtet. 

FAU må ta stilling til om det skal velges ny leder nå, eller om en skal vente til 

nytt FAU er på plass fra høsten av. 

Klassene bes om å velge nye representanter på sommeravslutning slik at 

dette er klart i god tid før høstens fau-møte. Ny leder velges på høstens første 

møte. 

 

 

Eventuelt: 



Angående skolens styre. FAU bør være en aktiv del av styret. Det er mange 

menn i styret. Bør det være flere kvinner i styret? Laila sender det inn som sak 

til styret.  

 

Hvordan går det med de andre Oasen-skolene? Vågsbygd har ikke fått inn så 

mange elever som ønsket til nå, og det blir spennende hvordan neste skoleår 

blir. Strømme forventer ca.70 elever neste skoleår. Mandal forventer ca. 80 

elever neste skoleår.  

 

Neste møte: Høstens første møte må avholdes før første Komfug møte som 

er 5. september. Forslag: Mandag 27. august klokken 18-20. 


