
Inforsaker v/Mari:

- Læringsmiljø: Vi satser bredt ifht å snakke om skolemiljø, og involverer både Fau, elevrådet, 

klassene og foreldregruppa. Læringsmiljøsenteret er med oss i prosessen. I den samme 
prosessen jobber vi med det fysiske utemiljøet på skolen. Vi har godt samarbeid med dere 
foreldre, ppt og politiet for å jobbe mot et trygt og godt skolemiljø for alle. Vi ber dere foreldre 
om å gi oss beskjed om ting som rører seg, både på i skoletiden, men også utenfor skoletiden. 
Det er ikke alt vi på skolen får med oss, men får vi beskjed om det kan vi ta tak i det, så vær så 
snill å hjelp oss med informasjon.


- Utemiljøet: Utemiljøet ønsker vi å oppgradere, som en del av å bidra til et bedre skolemiljø. Vi 
kommer til å be om ekstern hjelp til dette også, for å få «et blikk utenfra». Vi kommer til å be 
elevrådet om innspill. Forslag fra fau er stort sjakkspill, hinderløype el. som oppmuntrer til 
grovmotorisk aktivitet.


- Spisepause: Spising var en sak i Fau sist møte. Jeg har tatt det videre til lærergruppen, så vi 
jobber mot at alle elever skal tilbys 20 min spisetid. Og opplever dere at elevene får for kort tid 
til spising så gi beskjed igjen til kontaktlærer. Skolen har litt stramme rammer ifht at skoledagen 
må starte 8.45 og slutte 14.15 (pga busser), og tar vi ekstra tid til spising må den tiden tas 
enten av undervisningstiden, eller av friminuttene, eller så må vi få til en tilpassning på en annen 
måte. Vi har ikke lov til å korte ned på elevenes undervisningstid, men må da finne løsninger der 
deler av undervisningen kan kombineres med at elevene spiser (det kan f.eks være å høre 
lydbok, se undervisningsfilm el)


Skolebuss

- Lise og Merete har vært i møte med skolen v/ Kari for å jobbe mot at skoleskyssen skal fungere 

ennå bedre enn den gjør nå, og også med tanke på hvordan det blir mens broa kommer, og 
skyssystemet endres. Det er fordeler og ulemper med skoleskyssen nå, en fordel er at elevene 
nå blir kjørt «til skoledøra», mens de må ta busser fra E39 mens broa er på plass igjen.


- Er det problemer med skoleskyss, så gi beskjed om det til Kari eller kontaktlærer. 


FAU sitt foreldremøte

- Vi må tenke litt på hvordan vi kan gjøre dette ifht smittevern og nedstenging. Foreløpig 

planlegger vi  ut i fra at det går, men bør tenke en digital løsning også som reserveplan. Dette er 
nok ikke året å gå for fengende, men dyre, foredragsholdere, da vi ikke vil få et like godt utbytte 
av det i år som andre år, og vi risikerer å måtte avlyse på kort varsel. 


Møtereferat FAU Oasen skole

Dato: 28.10.2020

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt

1. Maren Vingen (vara) x 7. Miriam H. Tysnes x

2. 8. Aril Dale x

3. Lise Aaraas x 9a. Stein Vegard Antonsen x

4. Kai Arne Martinson x 9b. Maria Skafsgaard x

5. Kristin Aas x 10. Henriette F. Orholt x

6a. Per Øyvind Høiland 
Hansen x Rektor: 

Mari D. Kolltveit x

6b. Therese Lynnæs x Andre:



- Paneldebatt er et forslag som kan gjennomføres, enten «på vanlig måte» eller digitalt. Det kan 
velges forskjellig tematikk, enten noe som passer for Oasen-foreldre, eller mer «åpne tema» 
som kan streames ut åpent. Aktuelle problemstillinger kan være: «Hvorfor har jeg valgt å sende 
mine barn på Oasen skole? Hva er viktig for oss ifht skolen?» «Hvordan ivaretar vi det sosiale i 
klassen mens vi bor så spredt?» Stein Vegard, Lise og etterhvert kanskje Kai Arne følger det 
opp.


- Henriette tipser om «foreldrenettverksgrupper», som jobber med en del av disse 
problemstillingene.


- En liten bi-sak i denne sammenheng: På foreldremøter er det mye informasjon fra lærer, liten 
kontakt mellom foreldrene, og press på tid. Kan vi gjøre en endring her også? Dette gjelder 
skolens «vanlige foreldsremøter».


Natteravnene

- Info V/ Irene Kaspersen fra natteravnene (og Heidi Johannsen fritidsetaten i Søgne og 

Songdalen): Ting endrer seg fort her, så siden sist har det blitt en endring Veldig gøy å møte en 
foreldregruppe som er så positive og samfunnsengasjerte som dere. I 30 år har vi hatt 
natteravner, og vi samarbeider med Fau på alle skolene i Kristiansand. Vi ønsker at dere skal få 
være med ut «der det skjer», og se hva som rører seg blant ungdommene i byen. Foreldrene 
vandrer sammen med erfarne natteravner som har gjort dette i mange år, og kjenner rutiner 
godt.


- Foreldre tar kontakt med oss og sier de er bekymret for det som skjer blant ungdommer i 
Søgne og Songdalen. Ungdommer «vandrer» i større grad på tvers av bydelene der det ryktes 
«at det skjer noe». Natteravnene har snakket med politiet, forebyggende avdeling, som 
bekrefter at dette stemmer.


- Dersom foreldrene i Søgne og Songdalen ønsker en natteravn-ordning som et midlertidig 
prosjekt på Tangvall og Nodeland kan vi i natteravnene hjelpe å organisere dette, men vi er 
avhengig av at dere foreldre da stiller som natteravner. Engasjementet blant skolene vil avgjøre 
om vi kan sette i gang dette prosjektet eller ikke.


Leirskole

- Oasen skole har fått tildelt 1 uke leirskole på Bringsvær for alle Oasen-skolene i sammen, og 

pga smittevern kan vi ikke kjøre alle 7. klassene på alle skolen sammen der. Vi vet foreløpig ikke 
hvilken løsning vi kan få til. Vi har snakket med andre leirsted om å eventuelt være andre steder, 
men vi er veldig fornøyd med Bringsvær, og hvis vi skal være andre steder må vi lage et 
opplegg selv. Mari og Oasen holding jobber videre med saken. 


Julegaver

- Alle kjøper individuell gave til kontaktlærer i sin klasse (hvis ikke annen beskjed gis) for 200 - 

300 kr.

- Kan Kari ta i mot kvitteringene, og betale ut penger? Maria sjekker. 

- Oppdatering i ettertid:  Therese tar imot kvitteringer :) 

Neste møte:  20.01.2020 kl 20.00.  (Dette referatet gjelder som innkalling til neste møte)

Referent: Maria Skafsgaard


