
 

Referat FAU  
Oasen skole Strømme 

 

Dato: 31.05.21 
Tid: 18.00-20.00  
Sted: Launch Meeting - Zoom 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Anette - 8.  Inge - 

2. Elisabeth 
x 

8. 
Merita 
(økonomiansvarlig) 

- 

3. Britt-Ellen (leder) x 9.  Ann Kristin x 

4. Monica x 9. Ashley 
(sekretær) 

- 

5. Marianne  x 10.  Kjell x 

6. Magne x 10. Hanne x 

7. Geir Martin 
(nestleder) 

x Rektor:  Snefrid  - 

7. Arvid - Andre: Geir (inspektør) - 

 
 

Saksliste:  

 
Åpning v/Magne: Jesu legeme og de skjult organene. Takknemlig for de som 
står i en tjeneste som ikke er synlig. De er veldig viktige for Jesus, for eksempel 
så er bønn en utrolig viktig for fremgangen i Guds rike. Takknemlig for lærere 
som gjør en fantastisk jobb som forbilder og formidlere.  
 
Runde med status fra klassene  
 
SAK 75 2020-21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 Referat fra tidligere FAU-møter: FAU OSS - Oasen skole 
Forslag å endre denne saken til å være informasjon om saker som ble endret på 
forrige referat da referatet ihht vedtekter er godkjent for en stund siden. 

SAK 76 2020-21 Orientering fra skolens ledelse v/inspektør 

Bygging av ny skole 
Vi har hatt flere runder med arkitekt, og vi er nå nærme en endelig løsning på 
tegninger for nytt bygg. Bygget skal være på 2100m2, og innenfor det må vi ta 
høyde for at det skal være full drift med grunnskole og videregående skole. 
Oppstart vgs er planlagt høsten 2023. Bygging satser vi på skal igangsettes ila 
høsten 2021. 28/5 skal vi ha et møte med Øyvind Haugland der vi presenterer 
de endelige tegningene, og deretter skal styret i OSH og styret i OSS få dem 
presentert. Til slutt er det styret i OSS som formelt endelig vedtar planene. 
Øyvind har løpende dialog med sparebanken sør for finansiering, samt med HSH 
(utbygger).  



Fra FAU: FAU ber om et informasjonsmøte med skolens ledelse før 
sommerferien. Det er ønskelig at alle foreldre enten blir invitert med på et 
informasjonsmøte om ny bygging av ny skole og/eller får et informasjonsskriv 
før sommeren. 
 
Mobilt team 
Her har vi rett og slett ikke fått noen klare svar fra kommunen på det vi lurer 
på. Når det er sagt så er det ønskelig at vi som Oasen-skoler bygger oss opp 
vårt eget "mobile team". Spørsmål omkring dette kan da tas gjennom Øyvind 
etter hvert. 
 

Dugnaden måtte avlyses pga korona-situasjonen.  

SAK 77 2020-21 FAU-regnskapet legges frem v/Merita 

 Jmf. vedtektene $ 6- Økonomi.  
Microsoft Word - Vedtekter for FAU ved Oasen skole Strømme 
Fra FAU: Informasjon blir ettersendt i løpet av noen dager. 
Trenger vi en ny påminnelse om foreldreinnbetaling? 

SAK 78 2020-21 Sommeravslutning og sommergave til lærerne 

FAU sitt ansvar er å bestemme sted, lage invitasjon og "styre" opplegget.  Mens 
skolen fastsetter datoer for de ulike klassene og planlegger litt program i form 
av elevopptredener.  

 Sommergave:  
- 29 ansatte på skolen (lærere, miljøarbeidere, ledelse ect)  
- Hvilke lærere deltar på hvilke fester?  

 4.trinn, 7.trinn og 10.trinn ordner egne gaver (hvis ønskelig) siden det er 
siste året med gjeldende kontaktlærer.  
Fra FAU: Gave gis felles på skolen, ca 100 kr i blomst, sommerblomst el. 
Merita kjøper inn, evt ta bilde og vise dette på avslutning.  

Skolens forslag til datoer:  

1.-4.tr: mandag 21. juni kl. 16:30-18:30 Hamresanden ved lekeplassen 
5.+6.tr: onsdag 16. juni kl. 17:00 Hamresanden ved lekeplassen  
7.tr: mandag 21. juni kl. 19:00 (etter 1.-4.trinn) Hamresanden ved lekeplassen 
8.+9.tr: tirsdag 15. juni kl. 17:00 
10.tr: fredag 18. juni kl. 18:00, Hånes frikirke. 
 

Fra FAU: FAU kontaktene må avtale program, aktiviteter, Tips: Kjøre opp på 
Kiwi å kjøpe små is til alle barn.  

VIKTIG: Invitasjoner må sendes ut med forbehold på at det ikke er 
restriksjoner. Kan man ta det digitalt for å takke lærere? Kan man ta med bare 
elever hvis restriksjoner ikke blir opphevet? 

 

 



SAK 79 2020-21 Avslutningsfest for 10.trinn 

 Fredag 18.juni kl.18, Hånes Frikirke 
 Ønskelige med bistand fra 9.trinnsforeldre til kjøkkentjeneste under selve 

festen (servering og oppvask).  
 Fra FAU: Det er vanskelig å få tak i foreldre fra 9 trinn til å hjelpe til å 

hjelpe. Det er viktig å få ut informasjon om at dette er en ting som gjøres 
på 9 trinn for å få innblikk i hvordan festen arrangeres. Det er også en 
tjeneste man får igjen året etter da man som forelder på 10. trinn kan 
slappe av og være med på festen. De på 8. trinn må være flinke til å 
informere om dette til neste år. 

SAK 80 2020-21 Trygg skolevei 

 MYKE TRAFIKANTER: Se vedlagte brev fra kommunen om 
trafikksikkerhetsplan 2022-2025. Noen som har innspill? 

 Fra FAU: Det er ikke skjedd så mye mer. Det er kommet et skriv fra 
kommunen hvor de ønsker innspill på trafikksikkerhetsplan. Dette er noe 
som tar tid og det er viktig å jobbe på 2 fronter her. Man må gi innspill til 
kommunen samtidig som man tar dette med AKT for å få til løsninger som 
fungerer fra høsten. 

 Arbeidsgruppa FAU – AKT: Har mottatt skriftlig svar fra AKT med 
begrunnelse.  

 
SAK 81 2020-21 Skolestart 2021/22 

 Foreldremøtene, felles 
- Politi er ønsket på u-trinnet 
- Hva er viktig å si om FAU-arbeidet? 
 

 Foreldremøtene, klassevis 
- Hva er viktig å snakke sammen om? Kan vi lage en felles huskeliste? 
          - Sosiale samlinger høst og vår Fra FAU: Kan FAU representanter 
få tid i foreldremøtene for å kunne planlegge evt sosiale arrangementer. 
Dette gjøres for at de nye representanter skal ha noe å jobbe etter. 
          - Bursdager (invitasjoner, gave ect) 
          - Vennegrupper 
 

 Lurt å vite-hefte. Har FAU noen ønsker om tillegg/endringer?  
Se to vedlegg: 
- Et hefte for barneskolen 
- Et hefte for ungdomsskolen  
Fra FAU: Disse legges ut digitalt på FAU sin side på hjemmesiden. 
Kontaktinformasjon til FAU kontakter skrives på ukeplanen hver uke samt 
legges ut på hjemmeside/FB siden til skolen. 
 
Her er konkrete forslag til tilføyelser. FAU ønsker at skolen legger til 
informasjon om:  
- Frivillig foreldreinnbetaling  
- Avslutningsfest for 10.trinn der 9.trinnsforeldre er kjøkkenhjelp. 
- Ukentlig foreldrebønn 
- Skoleband 



SAK 82 2020-21 Markedsføring av skolen. Hvordan kan FAU bidra? 

- Oasen skole Strømme | Facebook  
- Oasen skole Strømme (@oasenskolestromme) • Instagram-bilder og -

videoer 
- https://fb.watch/5LfiiOZIpR/ 
- https://fb.watch/5LfgaetaNM/  

Fra FAU: Like og dele informasjon fra skolen. Informasjon fra skolen om 
nybygg slik at jungeltelegrafen kan gå om den nye skolen som kan trekke 
nye elever. 

SAK 83 2020-21 Årshjulet. Er det noe som bør endres eller tilføyes? 

- Microsoft Word - Årshjul Oasen skole Strømme FAU revidert 

SAK 84 2020-21 Innspill og viktige beskjeder til FAU 2021/22 

 Hva her fungert bra dette året? Hva kan gjøres bedre?  
 Tanker om saker og satsningsområdet?  

Fra FAU: Ettervirkninger etter korona. Være mer på når det gjelder 
inkludering, sosiale sammenhenger, det er mange barn og unge som 
antagelig vil ha ettervirkninger etter isolasjon og frykt.  

 Invitasjoner til FAU-møtene bør også være digitale kalenderinvitasjoner.  
 Informer i ulike kanaler hvem som er FAU-representanter i de ulike 

klassene: 
- på skolens hjemmeside under FAU  
- på ukeplanen, sammen med kontaktinformasjon til kontaktlærerne 

SAK 85 2020-21 Innkomne saker fra skolestyret 

Ingen innkomne saker. 

SAK 86 2020-21 Eventuelt 

Fra FAU: Inkludering av elever på besøksdag og hvis eleven begynner. Skolen 
må bli bedre til å informere FAU representanter om dette. Sende navn og 
kontaktinfo slik at nye blir elever og foreldre blir inkludert på en bedre måte. 
I praksis: Gi beskjed om elev på besøksdag på forhånd via vismaskole.  
Når eleven har begynt, må kontaktlærer vi beskjed til FAU-representant om 
kontaktinfo, slik at foresatte kan inkluderes i fb-gruppa og annet.  
 

Tusen takk for innsatsen dette skoleåret! 

 

  Dette var siste FAU-møte 2020/21 
Referent:  Magne Mydland 

 
 


