
 

Referat FAU  
Oasen skole Strømme 

 

Dato: 14.09.20 
Tid: 19.00-20.30 (ble til kl.21.00) 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Anette x 8.  Inge x 

2. Elisabeth x 8. Merita x 

3. Britt-Ellen x 9.  Ann Kristin x 

4. Monica - 9. Ashley X 

5. Astrid x 10.  Kjell X 

6. Magne x 10. Hanne x 

7. Geir Martin x Rektor:  Snefrid x 

7. Arvid x Andre:   

 
 

Saksliste:  

 
Velkommen og åpning v/Britt-Ellen «Guds fred» 
 
Presentasjon 
- hvorfor valgte vi Oasen skole Strømme? 
- hva er motivasjonen til å bli med i FAU? 
 
SAK 1 2020-21 Godkjenning av innkalling og saksliste -godkjent med en 
sak til evt. 

SAK 2 2020-21 Rektor har ordet 

- Vi har hatt en god start på skoleåret! Vi er nå 121 elever, ca 35 nye nå i høst.  
- Vi har per i dag tre søkere til neste skoleår, 2 på neste års 1. trinn og 1 på 
neste års 8. trinn. 
- Vi har telledato 1. oktober. Det vil si at elever som vi skal få statsstøtte for, 
må begynne hos oss senest 25. sept pga høstferien. Det er fint å informere om 
dette hvis en snakker med noen det er aktuelt for å begynne. Mange vil tenke at 
det er fint å bytte etter høstferien, men det vil være økonomisk veldig uheldig 
for oss.  
- Rektor har skrevet Tilstandsrapport for forrige skoleår. Det gjøres ved alle 
skolene i Norge hvert år. Her rapporteres det blant annet om skolens resultater 
på nasjonale prøver, avgangskarakterer, resultater på elev-, foreldre- og 
lærerundersøkelser, hvordan vi jobber i forhold til trivsel og trygg skolehverdag 
og andre temaer som har vært aktuelle i løpet av skoleåret. Oasen Strømme har 
jevnt over gode resultater på nasjonale prøver og også avgangskarakterer. 
Dersom noen ønsker å ha rapporten kan de be om å få den. 



- Foreldreundersøkelsen forrige skoleår gav mange gode tilbakemeldinger til 
skolen. Det var særlig to områder hvor skolen har et forbedringspotensiale:  
1) Dere foreldre er usikre på hvorvidt skolen jobber godt med elevenes nettvett 
og bruk av digitale medier. Her tror jeg noe skyldes at foreldrene ikke er godt 
nok kjent med hvordan skolen jobber med dette. 2) Dere foreldre ønsker mer 
veiledning i forhold til hvordan dere skal jobbe med hjemmearbeid med barna 
deres. Dette er det interessant å ha som sak på et senere Fau-møte: Hva ønsker 
foreldre av veiledning, og hvordan ønsker dere å få denne veiledningen? 
- I uke 46 skal vi gjennomføre årets foreldreundersøkelse. Vi trenger hjelp fra 
Fau til å få svarprosenten enda høyere enn i fjor da det var 63% som svarte. 
Det er blant annet viktig å minne om å ta seg tid til å svare for alle barna en har 
på skolen vår, selv om en del av svarene vil være like. Skriv gjerne om 
undersøkelsen i gruppenes facebooksider når informasjonen sendes ut fra 
skolen. Vi gir ikke lang frist fordi det da er enda lettere å tenke at en skal gjøre 
det sendere og så glemmer en det.  
- Angående smittevern, så jobber vi så godt vi kan med å overholde det som 
kommer fra nasjonalt og lokalt hold.  
- Det er vanskelig for skolen å vurdere om eleven kan komme på skolen ved 
sykdom. Vi forholder oss til rådene som er sendt ut, og ut over det er det 
fastlege/legevakt m.fl. som må avgjøre om eleven kan gå på skolen ut fra deres 
medisinfaglige kompetanse.  
- Vi skal ta bilder av elever ved skolen som kan brukes i ulike brosjyrer, på 
nettsiden mm i forbindelse med informasjon og markedsføring. Dersom det er 
ok for dere i Fau at jeg spør deres barn om å være med på dette, så send meg 
en mail.   
 

SAK 3 2020-21 Konstituering av FAU, valg av ulike oppgaver/roller 

 Leder: Britt-Ellen 
 Nestleder: Geir Martin 
 Sekretær: Astrid 
 Økonomiansvarlig: Merita 
 Dungnadsansvarlig/e: Kjell 

-Leder og nestleder bør representere både barneskolen og ungdomsskolen. 
-Sekretær skriver referatene fra FAU-møtene. Disse referatene publiseres på 
https://oasenskole.no/fau-oss/.  
- Økonomiansvarlig holder oversikten over FAU sin bankkonto og ordner utlegg. 
Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren. 
- Dugnadsansvarlig/e organiserer høst- og vårdugnad i samarbeid med rektor. 

Annet: Oppdater FAU sin facebookgruppe med nye FAU-representanter, samt 
kontaktinformasjon (eget vedlegg). -Britt Ellen oppdaterer, Astrid blir også adm. 

  

SAK 4 2020-21 Trivsel og inkludering blant elever og foreldre 

 §1 Vedtekter for FAU v/Oasen skole Strømme 
FAU skal fremme fellesinteresser til foreldre, være bindeleddet mellom 
foreldre og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. 
 



 Oppmuntre foreldre til å hente 15-30 minutter før vennegruppe, 
bursdag el.l. er ferdig for en kopp kaffe og sosialt samvær 
 

 Les om Trivselsplanen her: https://oasenskole.no/oasen-skolene/ny-trivselsplan/. 
FAUs ansvar i forhold til Trivselsplanen. Se bl.a. punkt 5-2 side 9. 

Klasse Oppdatert 
fb-gruppe 

Venne- 
gruppe 

Klassetur/ 
sosialt 
treff høst 

Klassefest/ 
vennefest 
31.okt* 

Klassetur/ 
sosialt treff 
vår 

1.-2. Ja Ja Grilling på 
Lauvåsen 
14/9 

  

3.-4. Ja Ja Tur til 
Bondegår
ds-parken 
10.okt 

  

5.-6. Ja Nei Mulig 
golf? 

  

7. Ja     

8. Ja  ?   

9. Nei, bruker 
mail. 

 Elevene 
styrer 
med sine 
ønsker 

  

10. Messenger     

 

Britt-Ellen oppfordrer til å være i forkant ift å planlegge Halloween, pass på at 
det ikke blir utestenging. Lav terskel. Diskuter dette i klassene! 

* Sannsynlig blir den store Vennefesten i Q42 (Halloween) avlyst pga smittehensyn.  

SAK 5 2020-21 Orientering om årshjulet 
Rektor skriver: Når det gjelder arrangementer dette halvåret, så er det 
vanskelig å se for seg hvordan det blir framover. Misjonsdagen som vi pleier å 
ha før høstferien blir ikke gjennomført på vanlig vis. Vi jobber med å finne noe 
alternativt på et tidspunkt i løpet av året. Juleavslutninger vil jeg tro blir 
vanskelig å gjennomføre på vanlig vis, men at vi kanskje må dele opp mer, eller 
tenke alternativt. Her kan FAU gjerne være med og tenke.  
 

SAK 6 2020-21 Høstdugnad 

 Dato: Lørdag 10. oktober kl 12-15 Alle FAU-kontakter informerer ut til 
sine klasser slik at folk setter det opp i kalenderen. 3.-4.trinn har 
klassetur da. (De blir fritatt også siden de skal ha ansvar for 17.mai.) 

 Oppgaver: vindusvask, male opp i skolegården?, snekring?, kjøre på 



søpla? 
 Smitteverntiltak: Anbefale bruk av hansker? Ellers mye bruk av antibac, 

1-meters avstand og følge rådene fra FHI. 
 Kaffepause med noe attåt – Viktig, men tar det som det kommer. Det 

ordnes med kaffe fra dugnadsansvarlig. 

Tekst til ukeplanen:  

FAU inviterer til en hyggelig høstdugnad lørdag 10.oktober kl.12-15. Oppgaver: 
vindusvask, snekring, merke opp i skolegården o.l. Ta med utstyr til vindusvask. 
Bruk hansker mtp smitte. Kaffepause! Meld din interesse til klassekontaktene. 

SAK 7 2020-21 Innbetaling av foreldrepenger 

Forslag til ønsket informasjon på ukeplanen etter høstferien: FAU oppfordrer 
hver familie til å betale 100 kr pr elev til felleskassen. Bruk kontonummer 
3000.33.86380 eller Vipps #560793 (FAU Strømme, Oasen skole FAU).  
 
Ok, men frivillig- ikke lov å kreve inn. 
 

SAK 8 2020-21 Natteravn 

 12.desember 2020 og 1.mai 2021: Taes opp i 10. trinn først, ingen 
umiddelbar respons fra FAU. Positiv erfaring fra Magne og Kjell. 

 FAU + 10.trinns foreldre har førsterett, så u.sk og b.sk-foreldre 
 3-5 personer hver gang. Kjell og Magne kan stille dersom ikke andre kan. 
 Mer info her: 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-
frivillighet/frivillighet/natteravn/ 

SAK 9 2020-21 Orientering fra 17.mai-komitén 

 3.-4.trinn 
 Felles buffet, leker – må sannsynligvis revideres ift gjeldende 

retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

SAK 10 2020-21 Hva ønsker årets FAU? – utsettes pga tidsmangel på 
kveldens møte. 

 Hvilke ønsker har vi som foreldre for skolen? 
 Hva kan vi bidra med?  
 Hva kan vi gjøre for at flere kan bli kjent med skolen? 

SAK 11 2020-21 Fastsette datoer for kommende FAU-møter 

 Uke 45 (skolestyret har styremøte 9. november) Torsdag 5. november, kl 
19-21! Bevertning holdes enkelt! 

 Uke 49 (skolestyret har styremøte 7.desember) – utsette til januar, dato 
fastsettes på møtet 5. november! 

 Forslag til tidsramme; 30 min rektor og 1,5 time FAU 



SAK 12 2020-21 Orienteringer/innkomne saker fra skolestyret 

Vedtak vedrørende nye læreplaner: 
Styrene for Oasen-skolene godkjenner 3 tillegg til nasjonal læreplan, utarbeidet 
av Kristne Friskolers Forbund, KFF: 

 Egen KRLE-plan 
 Synliggjøringstillegg for seks fag. (Det er naturfag, norsk, matematikk, 

samfunnsfag, kroppsøving og engelsk. Dokumentet forteller hvordan vi 
synliggjør vårt kristne ståsted i disse fagene.) 

 Overordnet del om formål med kristen friskole. (Denne delen av 
læreplanen handler om formålet med opplæringen i en kristen friskole.) 
 
 

SAK 13 2020-21 Eventuelt 

- Tenke alternativt mtp korona, nettmøte? Zoom-møte et alternativ ved for 
stort frafall? 

- Ønskelig med en digital versjon av FAU sine vedtekter! 
 

Neste møte:  Torsdag 5. november kl 19-21 
Referent:  
 

Astrid Morlandstø 

 
 
 


