
 

 

Møtedato: Referat 

 

21.nov. 
2022 

FAU Oasen skole Strømme 

 
 

Navn på innkalte (sett kryss) Fremmøtt Ikke møtt 

1.kl Birthe X  

2.kl Britt-Ellen X  

3.kl Martin  X 

4.kl Kjell (har trukket seg)  X 

5.kl Birgitte (Julie – vara)  X 

6.kl ikke valgt  X 

7.kl Kjetil (Anne Grethe – vara) X  

8 A.kl Audun (Ingrid – vara) X  

8 B.kl Hans Jørgen (David – vara)  X 

9.kl Astrid og Gitte X  

10.kl Inge (Helene – vara) X  

 
 

Saker til behandling 

 Skolen stiller med kaffe! 
Velkommen v/Britt-Ellen og åpning og bønn v/Inge. Han delte et ord fra 
Forkynneren. Vi er alle en del av Guds plan. 

Sak 4 
 

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent 
● Referat publiseres her: Oasen skole Strømme 
● Dokumenter lagres her: FAU 2022/2023 – Google Disk 

Sak 5 Orientering om rektors rolle v/FAU-leder 
● Facebook-gruppe 
● FAU-møter 

Det er bra at rektor er med på våre møter og med i våre kanaler, slik at han 
får vite hva vi tenker om saker og ting og hva som rører seg i foreldregruppa. 
Men rektor kan trekkes ut av møter om vi skal diskutere saker som omhandler 
skolens ledelse. 

Sak 6 Orientering fra skolens ledelse v/rektor 
● Skolen har nå 145 elever og 37 på lønningslista, i tillegg til noen 

vikarer på timer. Vi har god trivsel og få aktivitetsplaner (§9a). Vi har 
nå i høst hatt en del ansatte som har vært syke. Flere har fått korona 
og annet gruff, så for elevene har det blitt en del ulike ansikter inne i 
klassene. Vi håper det snart er et tilbakelagt kapittel. Én kontaktlærer 
er sykemeldt frem til hun skal føde, og der har vi funnet en god løsning 
frem til jul og en god løsning fra jul til sommeren. Dette gjelder 8B. 



 

● Bygging av ny skole: De jobber nå med fordrøyningsbassenget som 
medfører gravearbeid foran bygget, samt anlegging av ny vei inn til 
bygget. Det opparbeides ny gang- og sykkelsti langs Liane Ringvei. 
Busstoppet flyttes også noen meter.  

● Byggestopp for nybygg grunnet en manglende godkjenning for bruk av 
betong i stedet for massivtre. Har søkt om dispensasjon, som skal 
behandles 1. desember. Hvis dispensasjon går gjennom, fortsetter 
arbeidet med en liten forsinkelse. Hvis ikke, må nybygg 
omprosjekteres. Da vil det bli ytterligere forsinket. 

● Rektor viste tegninger om hvordan skolen vil se ut. Tanken er 
klasserom med plass til mellom 15 og 25 elever. Plass til totalt 360 
elever. 

● Rektor orienterte om foreldreundersøkelsen 
 

Sak 7 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. 
 
 
Klasse Fb-gruppe 

for foreldre 
Venne- 
grupper 

Klassetur/ 
sosialt treff 
høst 

Klassefest/
vennefest 
31.okt 

Klassetur/ 
sosialt treff 
vår 

1.-2.trinn ja ja Grilltur til 
speider-
området  

Ja, felles 
vennefest 

for 1.-
4.trinn på 

skolen 

 

3.-4.trinn Ja  ja ?  

5.trinn Ja   Spillkveld 
på skolen 

  

6.trinn ?  ?   
7.trinn Ja   Ja, sosialt 

treff 
 

8A Ja + en 
felles 
8.trinn  

 Hos Audun. 
Sosial 
dugnad 

  

8B Ja? + en 
felles 
8.trinn 

 Sosial 
dugnad 

  

9.trinn Ja   Kveldsmat 
og mørke-
gjemsel 
hos Gitte 

Ja, bowling Hyttetur 

10.trinn Ja   Tacokveld? 
Mamma-
kveld, 
overnatting 
for jentene 
ect 

  

 
Alle trinnene bør ha Facebook-grupper for sitt trinn. Småskoletrinnene skal ha 
vennegrupper. Vi delte erfaringer fra sosiale treff blant foreldre/elever på 
hvert av trinnene. Mørkegjemsel er et godt alternativ for alle. Det enkle er 
ofte det beste. Selvfølgelig vil antall elever på hvert trinn være førende på hva 
som er mulig å få til.  
 



 

Vennefest på Halloween for 1.-4. trinn resulterte i godt oppmøte. Manglet kun 
noen få barn. Kan vurdere å inkludere mindre søsken og andre for å gjøre det 
større. Usikker på hvor grensen skal gå for hvem og hvor mange som skal 
inviteres. Et ønske er et lavterskeltilbud på Halloween for skolens 1.-7. trinn, 
for å hindre at noen faller utenfor. 
 

Sak 8 Natteravn Kristiansand kommune – Natteravn 

● 25.november 2022  
● 22.april 2023 

25.nov: Det er oppmøte på Comfort Hotel i Kristiansand sentrum kl. 22:30. 
Det blir info fra politiet og teamleder på hotellet før selve vandringen starter. 
Vandringen avsluttes ved «Seven/ Elleven» kl. 02.50. 
Det er lagt inn en god pause på hotellet med mat og drikke ca. kl. 01.00 
 
Vi har fått en person fra 9.trinn på hver av disse datoene. Trenger minst èn 
person til. Audun hører med 8.trinn. Britt-Ellen må melde fra til kommunen 
innen fredag hvem som stiller fra vår skole. 

Sak 9 Status økonomi FAU (jmf.referat 30.05.2022) 

● Total saldo på konto: 21.770,54kr 
● 12.294,76 kr av dette er kommer fra tidligere 17.mai-arrangement 
● FAU disponerer: 9475,78kr. 

Britt-Ellen skal ta kontakt med Torhild v/Oasen skole holding slik at Astrid kan 
få tilgang til bankkontoen.  

Frivillig foreldrekontingent. Forslag til tekst på ukeplanen: 

Frivillig foreldrekontingent: FAU oppfordrer hver familie til å betale 100 kr pr 
elev til felleskassen dette skoleåret. Bruk kontonummer 3000.33.86380 eller 
Vipps #560793 (FAU Strømme, Oasen skole FAU).  

Sak 10 Julegave til lærere og miljøarbeidere.  

Vi setter av 3000 kroner til felles julegave til de ansatte. Forslag om gavekort 
på pizza til 2000 kroner, og det resterende beløpet til et frukt- og godterifat. 
Gitte ordner innkjøp og overlevering 1.desember kl. 11.11 på skolens 
personalrom. Gitte sørger for bilde av lærere og gaven som skal vises på 
juleavslutningen den 6.desember. Astrid ordner utlegg (når hun har fått 
tilgang til bankkontoen). 

Sak 11 Juleavslutning tirsdag 6.desember i Hånes Frikirke.  

● 1.-7.trinn kl. 17.00-18.30 
● 8.-10.trinn kl.19.00- 20.30 

Oppgaver for FAU: velkomst og servering. Ha FAU-halsbånd.  

 Birthe, Britt-Ellen og Martin? m.fl. fra FAU rigger til bord ++ fra kl. 
16.00.  

 Britt-Ellen tar med dukerx2, engangs, servietter og fakler.  
 De FAU-representantene fra ungdomstrinnet som kan, møter kl.18.30. 

Forslag til tekst på ukeplanen: Alle tar med julekaker eller frukt til sin familie. 
Jenteforeldre tar med ferdigblandet saft/brus, gutteforeldre tar med kaffe til 
en felles buffet. Merk kakefat, kaffekanner og saftmugger med navn. 
 



 

I følge årshjulet skal 10.trinn rydde. Her står det var som menes med 
«rydding». 

Utleiepriser-2022-oppdatert.pdf (haanesfrikirke.no) 

● Lokalene skal leveres tilbake i samme stand som da dere kom.  
● Kafe: Bord og stoler settes på plass. Smuler etc. fjernes med tørrmopp. 

Ved søl må gulvet vaskes.  
● Kjøkken: Vask kopper, bestikk og dekketøy etc. i oppvaskmaskinen.  
● Søppel legges sortert i søppelcontainere i boden. 

Sak 12 FAUs rolle i forhold til skoleballet for 10.trinn skal elevene selv være med å 
avgjøre. Skoleballet blir etter nyttår og er kun for 10.trinn. 

Sak 13 Foreldremøte vinter 2023. Hva ønsker vi fokus på? Hvem vil vi invitere? Hvor 
vil vi være? 

Forslag fra tidligere FAU: 

● Alexis Lundh fra Tro & Medier/ Heltfri.net  
● Alexis var gjest i NRK-podcasten Trygdekontoret i oktober. Se kort 

teaser her: Kan Onlyfans hindre ensomhet? – NRK 
● Forslag til tematikk: Sosiale medier og en bedre historie om kjønn og 

seksualitet 

Annet forslag 

● Vurdering vs retting (jmf skolens fokusområde) v/Aina Wikanes fra 
Haumyrheia skole.  

Vi tenker det kan være spennende å invitere Alexis Lundh til et foreldremøte. 
Dette er et tema ungene våre vil komme borti på et eller annet tidspunkt, og 
det vil være bra for oss som kristen skole å sette fokus på dette. Både for de 
foreldrene som har valgt skolen fordi den er kristen, men også for de 
foreldrene som har valgt skolen av andre årsaker. 
 
Britt-Ellen kontakter Alexis og hører om et passende tidspunkt mellom vinter- 
og påskeferien. Kanskje dette kan kobles mot et besøk på skolen for elevene 
først på dagen? 
 
Sted for foreldremøte drøftes neste gang.  

Sak 14 Forslag til ulike arbeidsgrupper. Hva har du lyst å jobbe med? Evt andre 
forslag? Dette tar vi videre til neste FAU-møte. 

Alt du trenger å vite om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) - Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 

● Trygg skolevei – nærmiljøets trafikkforhold 
● Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 
● Sosiale tiltak for elevene 
● FAU sine vedtekter (se på Oasen Birkelid sine vedtekter) 
● Planlegge innflyttingsfest til nytt skolebygg 

Sak 15 Innkomne saker 

● Drøfte retningslinjer når elever kjøper f.eks. micro, toastjern ect til 
bruk i klasserommet. Hvem skal få lov å bruke?  



 

● Kan vi foreslå følgende: Alt som blir plassert i klasserommet, kan alle i 
klassen bruke uavhengig av om alle har vært med på spleiselaget. 
#kristen nestekjærlighet 

● Men bruksretten holdes på trinnet. Andre trinn kan ikke komme inn i 
klasserommet for å bruke utstyret. 

Sak 16 Innkomne saker fra skolestyret 

Sak 17 Orientering fra elevrådet (08.11.2022) 
● U-trinnet har for lite tid til spising. Ønske om mer tid til spising. 
● Lekser; det er flere som snakker om at de ikke har tid til lekser. Fint 

om lærerne kan gi elevene tid til lekser. Ønske om at lærere 
“normerer” tid, og at det som ikke ble gjort er lekser til neste gang 
man har faget. Ønske om leksefri skole, eller i hvert fall mindre lekser. 
De som har perioder på 6 uker synes at det hoper seg opp mot slutten. 
Noen gjør lekser i helgene for å bli ferdige. 

● Ulike regler om mobiler. Elevrådet ønsker like regler i alle klasser, 
gjerne  
med oppslag i klasserommet. 

● Spørsmål til elevrådet: Har dere noen ønsker og ideer i forhold til 
sosiale tiltak i regi av foreldrene?  

Sak 18 Eventuelt 
- Kan vi ha en annen møtedag enn mandager? 
- Neste gang blir en torsdag 

 
 
 
 
 

Dato: Referent:  

21.11.2022 Kjetil Samuelsen 

Neste styremøte: Torsdag 19. januar kl. 19.00-21.00. 

 


