
  

  
  

Saksliste/Referat   FAU     
Oasen   skole   Strømme   

  

Dato :   31.01.22   
Tid:    18.00   
Sted :   Oasen   Strømme   
Trinn  Navn   Møtt   Trinn   Navn   Møtt   

1.   Tanja   x   8.     Geir   M     

2.   Anette   x   8.   Astrid     

3.   Marina   x   9.     Inge     

4.   Birgitte     9.   Hilde     

5.   Kristin   x   10.     Anki   x   

6.   Hege   x   10.   Ashley   x   

7.   Magne   G     Rektor:    Geir   x   

7.   Magne   M     Andre:       

Saksliste:     

  

Sak   14   2021/22   Godkjenning   av   innkalling.   Velkommen   
Andakt   Marina   Wikstad   
Rektor:   oppdatert   info   angående   bygg.   

   Skolestyret   skal   ta   endelig   stilling   til   om   igangsetting   av   bygging   på   styremøtet   
28.   februar .   Vi   har   solid   egenkapital.     Det   blir   grunnskolen   og   VG1   i   
2023   Og   så   bygge   videre   til   å   romme   VG2   og   VG3.   

Sak   15   2021/22   Skoleveigruppe   Info   

Har   fått   tilbud   på   to   minibusser.   Håper   dette   er   på   plassen   fra   
høsten(2022).     

Sak   16   Skolefestene     

Skolefest   for   de   minste   og   de   som   skal   begynne   ungdomsskole   

(før   1.   mars   med   tanke   på   opptaket   til   det   nye   skoleåret)   

Pizza   og   mingling.   Alle   oppfordres   til   å   være   med   å   rydde.   

Foreldrene   kan   bidra   med   å   verve,   og   ved   å   oppmuntre   bekjente    til   å   
uforpliktet   søke   barnet   sitt   inn   for   å   prøve.   

Trenger   å   finne   flere   muligheter   til   å   vise   nærmiljøet   at   Oasen   er   et   godt   



alternativt.   

Rektor   tror   det   hjelper   med   skolebuss   og   skolebygg.   

Inviter   FVN?   

Alltid   mulig   med   besøksdag   

Beste   markedsføring:   er   man   fornøyd   -   SI   DET   HØYT!!   

  

Sak   17   2021/22   Foreldrekveld:   “Vanlige   barn   tåler   helt   vanlige   ting.”   

a.   Felles   kurskveld   Roy   Madsen   foredrag   torsdag   10/3   kl   18,   på   Frikstad   
Bedehus.     

b.   FAU   sitt   foreldremøte   
Foreldre   og   FAU   bidrar   med   praktisk   hjelp   i   forkant   (kl   1700)   med   
kaffekoking,   dvs   og   hjelper   til   med   servering   og   rydding   i   etterkant   (en   
fra   hvert   trinn):   FAU   har   ansvar   for   innhold.   Alle   FAU-rep   finner   
noen(3-4)   fra   trinnet   sitt   som   kan   ta   med   kake/frukt/kjeks   ect.     

Sak   18   Årshjul   (Misjonsdag,   Natteravn   30   april,   10   trinn)   

Misjonsdag:   21.   april   -   de   som   har   valgfaget:   “Innsats   for   andre”,   
hjelper   til   med   dette.   Formålet:   Mercy   Ships   

Natteravn:   10.   finner   frivillige   

Sak   19   2021/22   Bestemme   dato   FAU   møte:   Mars   (April,   Juni)   

Sak   20   2021/22   Oppdatere   skjema   

Klasse   Har   denne   
klassen   
vennegruppe 
?   

Dato   og   sted   
Klassetur/   
sosialt   treff   høst   

Dato   og   sted   
Klassetur/   
sosialt   treff   vår   

Er   alle   foresatte   
invitert   i   klassens   
kommunikasjons 
plattform,   eller   
e-post   liste?   

1.-2.   ja   grilling   på   
hamresand   uke   41  

  

    

3.-4.   Ja        

5.-6.   Nei   Spillekveld   med   
familier   27.10   

Skolen   

Grilling   på   
hamresanden   

  



  

Sak   21   2021/22   Hva   tenker   skolen   om   å   kurse   personell   ang   elever   med   
høyt   læringspotensial?   Hva   er   skolens   hovedstrategier   nå,   og   til   høsten?  

FAU   ønsker   tilbakemelding   -   Har   blitt   sendt   videre.   

Lærerne   kurses.   

En   ny   pedagogiske   stilling   blir   ansatt   i   Oasen   skole   

Sak   22   2021/22   Diskutere   om   FAU   vil   anbefale   at   skolen   samarbeider   
med   Vitensenteret   -   skal   snakke   videre   til   neste   gang.   

Sak   23   2021/22   DIV   

1.   Programmering   som   valgfag   kommer   tilbake,   men   skal   og   tas   i   bruk   
med   de   mindre   barna.     

2.   Nasjonale   prøver   resultater     

Skolen   jobber   bevisst   med   det   som   skal   forbedres,   men   skolen   sier   at   
det   er   bra   faglig   resultat   i   alle   trinnene   .   

3.   Svømme   undervisning   er   i   gang   -     

        3.   og   4.   får   7   ganger   i   året   

        7.   og   8.   trinn   får   2   ganger   i   året   

Mange   ansatte   som   har   tatt   livredningskurs   så   de   kan   svømme   med   
elevene.   

4.   Oasen   følger   samme   læreplan   som   andre   skoler.   I   enkelte   fag   er   det   
fritt   valg   for   lærerne   hva   de   tar   i   bruk   så   lenge   kompetanse   oppnås.   

  

  

Dato   for   neste   
møte:   
  

  07/03/22   

Referent:      

7.           

8.     Grilling   og   lek   på   
Hamresanden   

23.08.21   

  ja   

9.           

10.            


