
 

Saksliste/Referat FAU  
Oasen skole Strømme 

 

Dato: 7.03.2022 

Tid: 18.00 

Sted: Oasenskole Strømme 

Trinn Navn Møtt Trinn Navn Møtt 

1. Tanja x 8.  Geir M x 

2. Anette x 8. Astrid x 

3. Marina  9.  Inge x 

4. Birgitte x 9. Hilde  

5. Kristin  10.  Anki  

6. Hege x 10. Ashley  

7. Magne G 
 

Rektor:  
Geir Gikk 

etter 
sak 28 

7. Magne M x Andre:   

 

 

Saksliste:  

 

 

Sak 24 2021/22 Godkjenning av innkalling. Velkomst og                  
Andakt v/Geir Martin                                                                            

Rektor: oppdatert info angående nybygg. 

Grunn til å feire. Ordspr 24,3. kol 2,3 Visdom bygger huset, fylles med 
visdom.  

Bygg ved rektor: Det er veldig gledelig, og informasjonen kom ut slik 
skolen ønsket. Veldig fin artikkel i FVN. HSH sier at det skal være ferdig 

til skolestort 2023. Lån er innvilget.   
 

Sak 25 2021/22 Skoleveigruppe info. Ny info fra rektor angående 
minibusser. 

Busser er bestilt med forbehold. Bussene blir foliert som en 

reklameplakat for Oasen skole.  

Bussene er forbeholdt de minste. De ansatte er utfordret til å kjøre, 

passe på at det ikke blir noe trøbbel med kjøretillatelser.  
 
Sak 26 2021/22 Skolefestene. 



Utsetes til begynnelsen av mai. Dato settes på neste FAU. 

Sak 27 2021/22 Foreldrekveld (Kort diskusjon om praktiske ting) 

Opplegget er beskrevet i forrige referat. Tanja og Astrid fikser kaffe og 

te.  

Sak 28 2021/22 Misjonsdag. 

Flyttes til neste FAU møte. Valgfaget “Innsats for andre“ har ansvaret. 

Sak 29 2021/22 17.mai Birgitte Andersen 

Birgitte Andersen har ringt for å få bekreftet at det ikke restriksjoner.  

17 mai komiteen har hatt et møte tidligere hvor har delt seg i 3. 
Aktiviteter, mat, program og logistikk. Det er lagt opp til at et ikke skal 

være dyrt og det skal være overkommelig for alle.  

Lurt med alternativer, kanskje selge vårruller? En samtale rundt dette 
med om foreldre til 8 eller 9 trinn, skal selge enkel mat.(pølser). Og 

overskuddet gå til 10 klasse tur. 

Høre med skolen om de vil bruke mat og helse timene til å lage lage mat 

som kan selges.  

FAU er fornøyd med det 17 mai komiteen har gjort. Vi snakker mer om 
17 mai feiring på neste FAU møte.  

 

Sak 30 2021/22 Diskutere om FAU vil anbefale at skolen samarbeider 

med Vitensenteret. 

Informasjon om hva Vitensenteret kan tilby. Oasen Birkeli har årlig 

besøk av Vitensenteret hvor de kjører 1 opplegg for ett klasse trinn.  

Samtale om dette er under FAU sitt mandat.  

Rektor har fått dette forelagt og har ønsket at dette blir diskutert i FAU. 

FAU spiller ballen over til rektor hvor vi ønsker en oversikt over hvem de 
samarbeider med i dag, og hva de evt. ønsker/trenger. Utsettes til neste 

møte.  

Det kom forslag om å gå igjennom og eventuelt revidere FAU sine 
vedtekter. 

Det kom forslag om å ha en foreldreundersøkelse, som blant annet tar 
opp FAU sin oppgave. 

Sak 31 2021/22 Dugnad 

Forslag: Er det mulig å endre lørdag til 2 ettermiddager? 



Dugnadsansvarlig er ikke til stede. Utsette til neste møte.  

Sak 32 2021/22 Økonomi 

Foreldre representanter må minne foreldrene på å betale inn 100 kr pr 

barn til skolekassa. Kontonr: 3000,33,86380 

Minne om at det er mulig å søke på kontonummer for å se om man har 

betalt tidligere.  

Endre til 2 innbetalinger i året? Vi endrer til 2 innbetalinger på 50 kr  

Informasjon sendes ut av FAU representanter på egne 

informasjonskanaler og via ukeplaner som informasjon fra FAU. 

Sette inn informasjon om at dette er frivillig foreldrebetaling og fortelle 

litt om hva pengen blir brukt til. 

Sal 33 2021/22 Diverse 

Bursdagsselskaper: Det er bredt informert om at det er koselig at 

foreldre kommer 0.5 time før selskapet er ferdig for å ta en kopp kaffe. 
Dette kan virke forstyrrende fordi dette ødelegger dynamikken i 

selskapet og man som arrangør mister fokus på det man egentlig holder 
på med. Dette kan diskuteres på foreldremøte. 

Vennegrupper kan bli litt voldsomme og elevene får store forventninger 

til opplegget. FAU må informere og få en samtale på foreldremøtene slik 
at foreldrene for en forståelse på hva som er forventet.  

Vi trenger mer opplæring/forståelse i hva som er FAU sitt mandat og 
hvordan informasjonen fra FAU legges ut.  

Fast sak på innkalling: Gjennomgang av hva FAU må se på fremover på 
års-hjulet. 

Hjemmesiden er ikke mobilvennlig. Det er ikke lett å finne FAU sine 

sider. Disse burde ligge med bedre synlighet. 

 

 

 

 

 

 



Klasse Har denne 

klassen 

venne-

gruppe? 

Dato og sted 

Klassetur/ 

sosialt treff høst 

Dato og sted 

Klassetur/ 

sosialt treff vår 

Er alle 

foresatte 

invitert i 

klassens 

fb-gruppe? 

1.-2.  grilling på 

hamresand uke 41 

 

  

3.-4.  Ressursenteret 

Unik 

03.11.2021  

5.-6.  Spillekveld med 

familier 27.10 

Skolen 

Grilling på 
hamresanden 

 

7.     

8.  Grilling og lek på 

Hamresanden 

23.08.21 

3 nov. ja 

9.  Hytteovernatting 

tur 

12-13 september. 

Dvergsnes 

 

10.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for neste 

møte: 

 

4. april, 30 mai. 

Referent:   

 


