Referat | FAU møte 24. okt. 2022
Representanter: Maren og Malin (1.-3 kl.), Mona og Pål (4. kl.), Tomas og Espen (5. kl.), Lena og Trude
(6./7. kl.), Frode og Geir (8. kl.), Rut Helene og Thormod (9./10. kl.). :fravær :referent
Sak 1: innkalling
Godkjent.
Sak 2: Info fra rektor
1. Oppstart.
Oppstart ved skolen har gått veldig bra. Elever og ansatte ser ut til å trives med nye lokaler. Det har vært
noe oppstartsutfordringer med ventilasjon i noen klasserom, men det er fikset nå. Ansatte er veldig
fornøyd med å ha alt i ett bygg med korte avstander. Åpningsfesten, som FAU var med på å arrangere,
var veldig vellykket fra skolens side.
2. Strøm/innetemperatur.
Som dere kanskje har sett i mediene, kommer vi til å sette ned temperaturen.
Vi som privateid skole får dekket 85% pr elev av hva staten får, og i tillegg får vi ikke støtte til bygg. Derfor
er vi nødt til å holde kostnadene så lave som mulig. Dette i tillegg til at lån skal betales på et relativt
kostbart bygg, gjør at vi ikke har noe valg rundt dette med innetemperaturer.
Når det er sagt, vil vi sørge for at trivsel og læringsmuligheter fortsatt er like bra!
Vi utreder pr. tid muligheten for å sette inn varmepumper som kan gå inn i et system med dagens
ventilasjonssystem.
3. Gymsal.
Mange lurer sikkert på hvor saken om gymsal står. Pr. dags dato er det intet nytt om det. Vi har så vidt
begynt å se på mulighetene. Utover det, er det ikke så mye å si.
4. Status.
83 elever pr. dags dato.
Det skal være åpen dag for 1. klassinger og andre interesserte 8. desember.
Rektor jobber mye med markedsføring mot neste års 1.klassinger, og skal ha mye kontakt mot lokale
eiermenigheter fremover.
5. Utleie av skolens lokaler.
Skolen ønsker å se på muligheter for å leie ut lokaler til bursdag etc., men per i dag er utleie ikke mulig,
dessverre. Men det er veldig hyggelig hvis noen vil benytte uteplassen og leskuret til slike formål.
____________________________________________________________________________________
Sak 3: Valg av FAU-styre
Geir (8. kl.) ble valgt til leder. Espen (5. kl.) nestleder og Rut Helene sekretær. Økonomiavdelingen i
Oasen hjelper med økonomi og regnskap, så derfor har vi mindre økonomiansvar enn vi pleier. Geir og
Espen holder i dette.

Sak 4: Struktur FAU
Forrige skoleår ble det satt igang en prosess med å skriftliggjøre rammer og innhold for FAU-arbeidet ved
skolen vår. Vi hentet inspirasjon fra en annen Oasen skole, og hensikten er å la disse dokumentene hjelpe
FAU å gjøre en god jobb gjennom årene fremover. Noen dokumenter er ferdigstilt, mens andre jobbes
videre med. Vi har jobbet med vedtekter, ansvarsbeskrivelser, årshjul mm.
Sak 5: Økonomi
- FAU har for tiden ca. 7900 kroner på konto.
Administreres av økonomiansvarlig Oasen, i samarbeid med FAU-leder/nestleder.
- Vi trenger påfyll av premier til premiekassa vår, slik at vi har noe å dele ut ved arrangementer slik som
17.mai o.l. Reklameartikler er bra, men gjerne også leker, spill eller annet som kan være gøy som premie
for en 1.-10.klassing. Hvis noen foreldre/FAU-representanter har noen kontakter, eller vil hjelpe med å
spørre etter premier til skolen, så setter vi stor pris på dette. Ta kontakt med oss hvis du har samla inn
noe, eller har en god idè til hva man kan få tak i.
- FAU vil bruke noen kroner på servering ved FAU-møter. Dette for å skape litt hygge, og verdsette
innsatsen og timene som FAU-representantene legger ned for å skape en bedre skolehverdag for
elevene.
- Etter overgangen til Oasen, så har FAU en forståelse av at foreldrene trenger å få vite hva som gjelder
for skoletur i 10. klasse. Det ønskes en god oversikt over hva som gjelder av rammer og innhold for turen,
hva som eventuelt kreves av pengeinnsamling/dugnadsarbeid og eventuelt andre forberedelser.
Rektor bes komme tilbake med mer informasjon - og særlig haster det for klassen som er 10. klasse neste
år.
Sak 6: Eventuelt
- Juleavslutning.
Det sees på muligheter for hvordan en juleavslutning skal se ut, enten det blir klassevis eller kanskje
utendørs. FAU er i dialog med skolen, og kommer tilbake til dette ved neste møte.
Andre tema som ble diskutert:
- muligheter for elevkantine på skolen av og til? Noen FAU-repr. hadde noen ideer, og drøfter dette direkte
med rektor.
- antimobbeprogram: hva har skolen vår av dette? Noen har hørt om Zippy på noen klassetrinn. Noen har
hørt andre skoler som har et program som heter Olweus - som skal være veldig bra. FAU ønsker å lære
mer om hvordan skolen vår jobber for å forebygge mobbing - og hvordan man tar tak når mobbing
oppdages. Forespørsel sendt rektor.
____________________________________________________________________________________
Neste FAU-møte: 21. november kl 1830-20.
(Det er ønskelig at begge FAU-representanter fra hver klasse stiller på FAU-møter.)
____________________________________________________________________________________
Meld inn saker du er opptatt av via din klassekontakt eller e-post til FAU: fauosg@gmail.com

