
 

Møtereferat FAU Oasen skole 

 
Dato:  18.09.2018 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Solfrid Haugland 
Eva-Lill Frøysland  7.  Anette Bjørndal  

2. Kai Arne Martinson  8. Sveinung Haugeland  

3.   9.  
Janette Kleivset 
Jorunn Lohne 
Heidi Ljosdal 

 

4a.  ikke 
møtt 10.  Ann-Helene Sandvik  

4b. Janne Nyblin  Rektor:  Mari D. Kolltveit  

5. Einar Grindland  Andre:   

6.  ikke 
møtt    

 
 

Referat:  

 
 

 
Magnar informere om de store sakene våren 2018: 
Bry deg: 
Bli kjent tiltak for barna, i foreldrenes regi. Er forebyggende tiltak mot 
mobbing blant barna når foreldrene har en relasjon og barna blir godt 
kjent. Dette er et fokus som er ønskelig å fortsette med i høst. 
Bru: 
Der det var noen frivillige fra fau som jobbet med denne saken. Dette er 
en sak vi bør forsetter med i høst. 
Lekeplassen: 
Bjørnar Skafsgaard satte i gang en dugnad, innsamling til å oppgradere 
lekeplassen.  
Akt: 
Kari på kontoret har dialog med akt ang. buss. Dette har vær et litt 
krevende samarbeid. Da bussene kommer 5- 10 min. for sent til 
skolestart.  Det vurderes flere muligheter for at elevene ikke skal gå glipp 
av undervisning. Forslagene er å flytte skoledagen 15 min, Ta 2 timer 
ekstra inn i mnd. Endre på friminuttene. Ledelsen vil fortsette med å 
arbeide på løsninger.  
På torsdager slutter alle samtidig, det er uoversiktlig og medfører fulle 
busser. Et tiltak som er satt i verk denne våren er, at ungdomskoleelever 
er vakter ved bussen. Dette er en sak som må fortsette denne høsten. 
Birkelidveien er smal, det er ekstra utfordrende når snøen kommer. Det 
er høy hastighet, det er vanskelig å passere alle bussene. Noen har 
opplevd litt uforsvarlig kjøring av enkelte busser. Det har medført ulykke. 
Valg av nye verv i fau: 
Leder: Janette ( arbeidsoppgavene: Lede møte, lage en plan for 
faumøtene, ha dialog med det kommunale foreldreutvalget,og søgne / 
songdalen kommune. ) 
Nestleder: Eva- Lill 



Referent: Jorunn og Heidi 
Kasserer: Solfrid (Har innsyn i alle klassekassene. De vil bli sjekket ca. 
fire ganger i året. ) 
Våren 18. Ble oppgavene fordelt på medlemmene i fau. Dette er en 
organisering Janette ønsker å fortsette med. 
De sakene som blir tatt opp i fau, må berøre flere klasser eller hele 
skolen. 
Rektor Mari informerer om teamet som jobber på skolen. Hun roser 
lederteamet, lærere, fagarbeidere, assistenter og vaskepersonell som gjør 
en fantastisk jobb hver dag! Det er totalt 60 personer som er i sving! Selv 
om det er optimisme i hverdagen, med mye godt humør,har det vært en 
krevende høst da det er nye dataprogrammer som skal læres, og mange 
nyansatte på skolen. Det tar tid å bli «innkjørt» i alt det nye. 
Google-dataprogrammet vil bli bedre enn det gamle systemet, der det nå 
er flere som kan skrive sammen på samme dokument. Håper det også vil 
bli en økonomisk besparelse. 
I år har barna fått cromebook istedenfor pc. Dette skal læres. De håper 
på at dette vil være et bedre verktøy på sikt. Med færre reparasjoner. 
Elevmassen er litt redusert. Mari tror dette skylles at noen benytter seg 
av Oasen skole Mandal og noen Strømme og Vågsbygd. 
Oasen skole har en sammensatt elevgruppe. Noen søker til skolen fordi de 
ønsker å gå på en kristen friskole, andre søker til Oasen pga venner, 
mens andre har behov for en ny start enten faglig eller sosialt. Mari ser 
det uansett som en tillitserklæring at de vil komme til Oasen. Vi får 
mange gode tilbakemeldinger fra takknemlige elever og foreldre, men 
også på Oasen er det elever som har det vanskelig, og vi må jobbe veldig 
tett mot enkelte elevgrupper og klassetrinn for å legge til rette for trivsel 
og trygghet. 
Oasen skole har et godt samarbeid med Songdalen kommune. 
Oasen skole er et supplement til den offentlige skolen. Dette er med på å 
avlaste de offentlige skolene.  
Det har kommet ønske om innspill til politisk program i enkelte partier i 
Kristiansand kommune. 
Fau ser på dette som en god mulighet til å være med å påvirke. Det blir 
derfor sendt ut en oppfordring til foreldrene om innspill på hva de synes 
er viktig. Foreldrene gir da beskjed til sine foreldrekontakter, fauleder vil 
da samle inn alle innspillene å gi de videre. 
Spt (sosial persepsjons trening) satsning : 
Denne satsningen er dekket av det offentlige (ønskes mer oppfølging må 
dette dekkes av egne midler.) 
11 lærere er kurset i dette. 
 I første omgang er det 4, 6, 7, 8, 9 trinn som begynner med spt på 
skolen. De resterende trinn fortsetter med link til livet. 
Elevene skal gjennom spt programmet 3-4 ganger fra 1- 10 trinn. 
4 klasse skal være ferdig med leksjonen til vinterferien. Dette gir 
redskaper som kan brukes i det sosiale samspill i hverdagen.  Det gir også 
et felles språk for egen adferd. 
Sveinung og Einar arbeider videre med veien og broa. Ønsker et 
samarbeid med Birkelid barnehage og voksenopplæringen. Tar kontakt 
med politiker Kjell Sverre. Håper dette vil gi fortgang i brobygging. 
Mobilfri skole: Mobilene blir låst inne i et skap. De får det i siste friminutt. 
Av praktiske årsaker.  - FAU slutter seg til dette. 

Neste møte:  Dato:Neste møte er om 1- 1 1/2 mnd. 
 
Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte. 

Dato: 
 

Referent: Eva Lill Frøysland 
 

 


