
 

Referat FAU  
Oasen skole Strømme 

 

Dato: 05.11.20 
Møtet ble på zoom av smittehensyn  
Tid: 19.00-21.00  

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Anette x 8.  Inge x 

2. Elisabeth - 8. Merita x 

3. Britt-Ellen x 9.  Ann Kristin - 

4. Monica x 9. Ashley x 

5. Marianne (ny) - 10.  Kjell x 

6. Magne x 10. Hanne - 

7. Geir Martin x Rektor:  Snefrid - 

7. Arvid - Andre:   

 
 

Saksliste:  

 
Åpning v/Geir Martin. Salme 144,12 
 
Runde med status fra de ulike klassene.  
 
SAK 14 2020-21 Valg av ny sekretær: Ashley 

SAK 15 2020-21 Godkjenning av innkalling og saksliste: ja 

SAK 16 2020-21 Orienteringer fra skolens ledelse v/rektor  

 123 elever, 24 ansatte. 
 Odette er hos oss i praksis som fagarbeider fire dager i uken. Hun er på 

1.-6. trinn.  
 En elev fra Bibelskolen i Filadelfia er i praksis hos oss i uke 44-48, tirs, 

ons og fre. Hun er på 1.-2. trinn og 5.-6. trinn.  
 Vi har nyansatt miljøarbeider, Gunstein Sjaastad, på 8. tr. Det er ikke 

bestemt hvor lenge han skal være her.  
 Elevrådet, som består av elever fra 3.-10. trinn samles regelmessig. De 

jobber for å skape og opprettholde et godt skolemiljø. 
Koronasituasjonen gjør at det er vanskeligere enn vanlig å arrangere 
sosiale aktiviteter på tvers av klassene.  

 Tirsdag 1. des.  har vi besøksdag for neste års 1. klassinger. Da er de 
velkommen innom skolen sammen med foresatte for en prat med 
rektor, og for å få en hilsen fra skolen. Vi oppfordrer alle til å dele info 
som kommer på hjemmesiden og facebook. Det er både for de som vet 
de skal begynne hos oss neste skoleår, men også for de som ev. 



vurderer dette. Ingen påmelding, det er bare å komme innom mellom 
kl. 8.30-16.00. 

 Foreldreundersøkelsen blir i uke 46. Det er informert om på ukeplan 
denne uka, og FAU oppfordres til å minne om dette i ulike fora for å 
hjelpe til med å få opp svarprosenten. Det er viktig at foreldre svarer en 
gang for hvert barn dersom de har flere barn ved skolen.  
- FAU skal minne foreldrene på å svare på foreldreundersøkelsen. 

 Det var veldig bra med dugnad! Tusen takk for innsatsen! 
 

SAK 17 2020-21 Orienteringer fra FAU-leder 

 Oppdatert nettside med årshjul, vedtekter og referat: 
https://oasenskole.no/fau-oss/ 

 FUG: Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
- nettressurs: fug.no 
- brosjyre (deles ut på neste møte) 
 

SAK 18 2020-21 Orientering fra arbeidsgruppa om Trygg skolevei 

 Anette og Merita forklarer bakgrunnen til initiativet 
 Kartlegging (av familier som opplever utfordringer med buss og dialogen 

med AKT) og planlegging av dialogmøte med AKT, skjer i samarbeid med 
skolens ledelse. 

 Geir Martin tenker over saken om han også blir med i arbeidsgruppen som 
forbereder et dialogmøte med AKT. 

SAK 19 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. Dette er ikke 
så lett å gjennomføre nå pga innstramminger av retningslinjer.  
 

 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 

Klassetur/ 
sosialt treff vår 

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

 

3.-4. Ja Ja Tur til Bondegårds-
parken 10.okt, utsatt 
til 14.nov 

 

5.-6. Ja Nei Mulig golf?  



7. Ja  Glowing golf (bursdag) 
for alle jentene og 
guttene i klassen, uten 
foreldre. 

 

8. Ja  ?  

9. Nei, bruker 
mail. 

 Elevene styrer med 
sine ønsker 

 

10. Messenger    

 
Koronasituasjonen skaper noen utfordringer her… 
 
Samtale i grupper, foreldrekontaktene fra samme klasse tar en kort 
prat: 
- Planlegging/evaluering av sosialt arrangement i klassen 
- Er alle foreldrene inkludert i fb-gruppa? Husk nye foreldre. 9.trinn: Er det 
aktuelt for dere med en fb-gruppe? Dette fikk vi ikke drøftet. 
- Hva kan vi som foreldre gjøre for å øke trivsel og inkludering?  

SAK 20 2020-21 Workshop i grupper, inndeling etter trinn 

 Godt skolemiljø på 8.-10.trinn: Hvordan kan foreldrene bidra til et godt 
skolemiljø? Blant annet i forhold til hvordan elever prater sammen og 
omtaler hverandre, både på skolen og via digitale medier. 
 

 Godt skolemiljø på 5.-7.trinn: Hvordan kan foreldrene bidra til et godt 
skolemiljø? Hva er allerede bra og hvordan kan vi forsterke det? 
 

 Godt skolemiljø på 1.-4.trinn: Hvordan kan foreldrene bidra til et godt 
skolemiljø? Hva er allerede bra og hvordan kan vi forsterke det? 
 

 Andre forslag til samtaler i gruppene for mellomtrinnet og 
småskoletrinnet: 
- Rekruttering/markedsføring: Hva kan vi gjøre for at flere kan bli kjent 
med skolen?  
- Brainstorming: Hvilke ønsker har vi som foreldre for skolen? Hva kan vi 
bidra med? 

SAK 21 2020-21 Juleavslutning og julegave til skolens ansatte 

 Juleavslutning: Pga innstramminger i smittevernreglene, må dessverre 
årets juleavslutning med foreldre, søsken og besteforeldre utgå.  
 

 Julegave til skolens ansatte. Merita tar ansvar for innkjøp av 24 
julegaver til hver av de ansatte sammen med en kort julehilsen. 

 

 

 



SAK 22 2020-21 Evalueringer 

 Høstdugnad 10.oktober: Flott resultat! Se bilder: 
https://www.facebook.com/osstromme/?tn-str=k*F  

- Takk til Kjell og resten av dugnadsgjengen for strålende innsats! 
 

 Foreldreinnbetalinger. Økonomisk status v/Merita 
4.600 kr har kommet inn. Vi tar en ny runde i klassene med påminnelse 
om innbetaling. 
 

SAK 23 2020-21 Forslag fra FAU v/Geir Martin 

 Hvordan er stemningen for at FAU arrangerer bønnemøter for foreldrene 
på skolen på kveldstid? (Når smittevernreglene tilsier at det er ok.) 

- Ja til bønn!  
- Forslag: bønn hver mandag kl.20-21 på skolen. Begynne i det små 

pga smitthensyn. Etter hvert utvide slik at alle foreldre kan bli 
invitert. 

- NB, må registrere alle som deltar mtp smittesporing. 
- Geir Martin tar en prat med skolens ledelse ang. dette, samt lån av 

bygg og nøkkel.  
 

SAK 24 2020-21 Natteravn 

 Datoer: 12.desember 2020 og 1.mai 2021. 3-5 personer hver gang. 
 Kjell gir beskjed om 10.trinn trenger flere foreldre til å stille.  
 Mer info her: 

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

SAK 25 2020-21 Foreldremøte vinter/vår 2021 

 Roy Madsen fra Abup skulle kommet mars 2020, men det ble utsatt et år 
pga korona-sitasjonen.  

 Tema: «Vanlige barn tåler vanlige utfordringer»  
 Dette var tenkt som et åpnet foreldremøte der alle som er interessert i 

tematikken kunne komme.  
- Vi må følge smittevernreglene og se det an hvordan det blir etter 

jul. 
 

SAK 26 2020-21 Rutiner for godkjenning av referat. Følgende ble 
vedtatt: 

 Sekretær sender ut referat på e-post senest to dager etter FAU-møtet.  
 Dersom noen har innspill eller kommentarer til referatet, tar 

vedkommende kontakt med sekretær og FAU-leder innen en uke.    
 Dersom det ikke kommer inn kommentarer som endrer innholdet i 

nevneverdig grad, er referatet å regne som godkjent.  
 Dersom det kommer inn kommentarer som endrer innholdet, må referatet 

godkjennes på neste FAU-møte. 



 Sekretær sender referatet i PDF-format (med kopi til rektor og FAU-leder) 
til torhild.knutsen@oasenskole.no, som igjen publiserer på skolens 
nettside. 

SAK 27 2020-21 FAU sine vedtekter 
 

 Følgende endringer i vedtekter ble godkjent 
 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet 
mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har 
informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter: 
Informasjon knyttet til ulike arrangement legges direkte på ukeplanene, og referat fra FAU møter 
legges ut på hjemmesiden. Sekretær i FAU sender referat til rektor den på skolen som så har ansvar 
for å legge det ut. Sekretær har også ansvar for å sende informasjon som skal på ukeplanen til 
rektor, som igjen bringer videre til den enkelte lærer. 
 

§ 4 - Møter 
FAU har møte cirka 5-6 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene 
krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre 
medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole 
offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte: Sekretær FAU-leder innkaller til 
møter via epost, og saksliste ligger ved. Sakslisten utarbeides av FAU-leder i samråd med nestleder. 
Ny møtetid avtales i hvert møte. Referater sendes ut til alle representanter på epost. FAU er 
vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. 
 
SAK 28 2020-21 Fastsette dato for FAU-møte i januar 

 Torsdag 7.jan (uke 1)  
 Datoer for de neste møtene fastsettes på FAU-møtet i januar. 

SAK 29 2020-21 Orienteringer/innkomne saker fra skolestyret 
 

SAK 30 2020-21 Eventuelt 

Nei 

Neste møte:  Torsdag 7.januar kl.19-21 
Referent:  
 

Britt-Ellen S. Birkeland 

 


