
 Møtedato:  Møtereferat 

 19.jan 
 2023  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)  - Håndteres av Martin  med støtte av 
 Inger Elisabeth. 

 X 

 5.kl Birgitte (Julie – vara)  X 

 6.kl Inger Elisabeth  (Geir Martin- vara)  X 

 7.kl Kjetil (Anne Grethe – vara)  X 

 8 A.kl Audun (Ingrid – vara)  X 

 8 B.kl Hans Jørgen (David – vara)  begge 

 9.kl Astrid og Gitte  X 

 10.kl Inge (Helene – vara)  X 

 Saker til behandling 

 Skolen stiller med kaffe! 
 Velkommen, åpning og bønn 

 Sak 19  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 ●  Tidligere referat finner du her:  Oasen skole Strømme 
 ●  Dokumenter lagres her:  FAU 2022/2023 – Google Disk 

 Flott med initiativ alle innkomne saker! 
 NB! Frist for innkomne saker til sakslista er èn uke før neste FAU-møte. 

 -  Godkjent  uten endring eller tilføyelser 

 Sak 20  Orientering fra skolens ledelse v/rektor 
 ●  Kjetil slutter som inspektør, Marianne Karlsen kommer inn. Det var 5 

 gode søkere til stillingen. Ny lærer på 3.tr kommer også inn. 
 ●  Mye sykdom for tiden, rektor inkludert. 
 ●  Utdanningsmessa har funnet sted for elevene på 9. og 10.tr. 
 ●  Byggingen av ny skole pågår for fullt, og innflytting/overtagelse er satt 

 til 1. august. Her vil vi muligens ha behov for noe 
 dugnad/bæring/flyttehjelp når det nærmer seg innflytting. 

 -  Ingen spesielle tilbakemeldinger til orienteringen. 

https://oasenskole.no/stromme/
https://drive.google.com/drive/folders/1qtcnYt1EiZ3qpdnUeLuCsw7eS5FLhh50?fbclid=IwAR2iIhwuLjH8-j2JWI-nIiX7Dcy2Ke8NedhERpQIXM5R8FYe9lTfUmdxqiE


 Sak 21  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-områ 
 det 

 Ja, felles 
 vennefest for 
 1.-4.trinn på 

 skolen 
 3.-4.trinn  Ja  ja  ? 

 5.trinn  Ja  Spillkveld på 
 skolen 

 Tur til 
 skøytebanen i 
 byen 

 6.trinn  ?  ?  Foreldrekaffe? 
 Viktig at 
 foreldrene har 
 treffpunkt. 
 Oppfordring til 
 foreldrene på 
 alle trinnene 

 7.trinn  Ja  Ja, sosialt 
 treff 

 8A  Ja + en 
 felles 8.trinn 

 Hos Audun. 
 Sosial 
 dugnad 

 Ikke planlagt 
 noe foreløpig 

 8B  Ja? + en 
 felles 8.trinn 

 Sosial 
 dugnad 

 Ikke planlagt 
 noe foreløpig 

 9.trinn  Ja  Kveldsmat 
 og 
 mørke-gjems 
 el hos Gitte 

 Ja, bowling  Hyttetur i 
 slutten av 
 januar 

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

 Skoleball 
 (elevinitiativ) 

 Gjennomføres 
 dette 
 halvåret? 

 Sak 22  Foreldremøte tirsdag 7.februar i uke 6. Sted: gymsalen Solkollen Søm. 

 ●  Tema:  Sosiale medier og en bedre historie; -om porno  og seksualitet  . 
 ●  Tidspunkt:  klokka 19-21, med innlagt pause 
 ●  Se ulike forslag til invitasjoner. Ranselspost + Fb-arrangement?: 

 Britt-Ellen formulerer en liten innledende tekst slik at  alle  foreldrene 
 skjønner at dette er relevant, ikke bare for ungdomsskole-trinnene. 

 ●  Parkering:  Ved barnehagen, men også mulighet til å  parkere på 
 grusbanen på skolen 

 ●  Servering:  Enkel servering, kaffe/te, tvist, frukt  .  Britt-Ellen handler inn 
 ●  Drøfte FAU-representantene sin rolle/oppgave. 



 ●  Rigging og rydding:  FAU kommer kl. 18 alle er med og rydder etterpå. 

 ●  Lyd: Geir sjekker opp lydanlegg (mikrofon/mygg osv) 

 Sak 23  Evaluering juleavslutning Hånes Frikirke 6.desember 

 ●  To fra FAU (fire voksne) møtte èn time i forkant for å rigge bord mm 
 ●  Hvordan fungerte materserveringen? 
 ●  Hvordan fungerte «vertskapsrollen»? FAU-halsbåndene 
 ●  Hvordan gikk ryddingen? Noe som bør noteres til neste år? 

 -  Flott arrangement og alt gikk fint. Barna på 8. trinn fikk panten til bruk 
 for klassetur. 

 Sak 24  Evaluering av julegave til lærere og miljøarbeidere. 

 ●  Småskoletrinnet setter veldig pris på gavekort på pizza. Da får vi en 
 hyggelig sosial avslutning sammen med personalet.  Koselig at FAU sier 
 noe på juleavslutningen, men greit at det ikke brukes tid på å gi gaver 
 til lærerne akkurat da.  

 ●  Fra lærerne på ungdomsskolen:  Vi er veldig fornøyde  med gave som 
 kommer fellesskapet til gode :) 

 -  Helt topp 

 Sak 25  Status økonomi FAU 

 ●  Astrid har fått tilgang til kontoen. Gitte har fått refundert utlegg til jul. 
 ●  Total saldo på konto pr 17.01.23:  24.975,76 kr 
 (Saldo pr 30.05.2022 var 21.770,54 kr. 12.294,76 kr av dette er kommet 
 fra tidligere 17.mai-arrangementer.) 

 Respons på frivillig foreldrekontingent: 
 ●  Vipps 5200 kr (52 elever) 
 ●  Bankkonto 1100 kr (11 elever) 

 Er vi fornøyd med at foresatte til 63 av 145 elever har betalt frivillig 
 kontingent? Skal vi ha en ny runde med påminnelse? 

 -  Vi kan ta en liten påminnelse i de respektive facebook-gruppene 

 Sak 26  Oppfølging av saker fra tidligere års FAU 

 ●  Kontaktinformasjon til alle foreldrerepresentantene  er ønsket på 
 klassens ukeplan, sammen med kontaktinformasjonen til 
 kontaktlærerne (bunnteksten). 
 Forslag å ha numrene som festet innlegg i facebook- gruppene, fremfor 
 fast på ukeplan. Da blir kontaktinfo likevel lett tilgjengelig. 

 ●  Elever som kommer på besøksdag  : Skolen må gi foreldrene  beskjed 
 på forhånd via Visma Skole, slik at hjemmet også kan ha en prat om 
 inkludering. 
 Ok 

 ●  Når nye elever begynner i klassen  , må FAU-representantene  få 
 beskjed via kontaktlærer slik at nye foreldre/foresatte kan inkluderes i 
 fb-gruppa og annet  . 

 -  Ok 



 Sak 27  Innkommet sak: Uteområdet til den nye skolen. 

 ●  Innkommet ønske: Skaterampe/asfaltere kuler/rails til 
 skateboard/sparkesykkel. 

 ●  Rektor skriver:  Uteområdet på skoletomta er allerede  tegnet og 
 godkjent, men vi kan legge til ekstra elementer, gjerne på dugnad. Jeg 
 kan ta med tegninger for utomhusplan på styremøtet. 

 -  Rektor gikk gjennom tegning. Byggingen har blitt mer kostbar enn 
 opprinnelig planlagt, og økonomien er begrenset. FAU ønsker å avvente 
 investering av nye uteaktiviteter/tiltak som i prinsippet også kan 
 forutsette ny godkjenning fra kommunen. Se for øvrig sak 31. 

 Sak 28  Innkommet sak: Grunnskole vs videregående skole 

 ●  A) Hva gjør skolen for å reklamere for 1.-10. trinn? Det er veldig mye 
 fokus på vgs om dagen. På grs er det flere trinn som er små og trenger 
 flere elever. 
 På 7. trinn burde det snart være et foreldremøte mtp ungdomsskolen. 
 Der burde også foreldre til elever som har vært på besøk og foreldre 
 man vet er interessert, bli invitert. 

 -  Skolen bruker tid i de ulike menighetene der man informerer og 
 reklamerer for skolen 

 ●  B) Hva gjør skolen for at vgs ikke skal påvirke uheldig for rekruttering 
 til småskoletrinnene? 

 -  Totalt plass til 360 elever i den nye skolebygningen. Foreløpig rikelig 
 med plass. Bygge kultur for at man er én skole, men finne praktiske 
 løsninger (ulike tider for friminutt osv) 

 Sak 29  Innkommet sak: Er det behov for et informasjonsmøte om det nye 
 skolebygget? 

 ●  Bakgrunn er et spørsmål: Vil det være gymsal i nytt bygg? 

 -  Ikke gymsal i byggetrinn I. 
 -  Rektor positiv til en “befaring” og kan høre med HSH siden dette i så fall 

 vil være før ferdigstillelse av skolen. FAU kan så informere om på fb. 

 Sak 30  Orientering om status på vedtekter 

 ●  Det er ønskelig med en presisering av  vedtektene  til  OSS, særlig ang. 
 hvem som kan velges (ansatte, ektefeller til skolens ledelse ect bør ikke 
 kunne velges), hvor lenge man blir valgt inn for, vara-rep. sin rolle, rep. 
 når det er parallelle klasser. Bør man etter hvert skille mellom 
 klassekontakter  og  FAU-representanter  ? 

 ●  Forslag til vedtekter fra offentlig hold sier ikke så mye om akkurat 
 dette:  Alt du trenger å vite om Foreldrerådets arbeidsutvalg  (FAU) - 
 Foreldreutvalget for grunnopplæringen (foreldreutvalgene.no) 

 ●  FAU-leder har sendt henvendelse til Oasen Holding om å få se 
 vedtektene til Oasen skole Birkelid 

 -  Tas i forbindelse med sak 31 

 Sak 31  Forslag til ulike arbeidsgrupper. Hva har du lyst å jobbe med? Evt andre 
 forslag? 

https://oasenskole.no/wp-content/uploads/2020/11/Vedtekter-for-FAU-ved-Oasen-skole-Stromme.pdf
https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau/?gclid=EAIaIQobChMI_YP97vGy-gIV0O5RCh2B2waVEAAYASAAEgIrIvD_BwE#hva-er-foreldreradets-arbeids-utvalg-fau
https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau/?gclid=EAIaIQobChMI_YP97vGy-gIV0O5RCh2B2waVEAAYASAAEgIrIvD_BwE#hva-er-foreldreradets-arbeids-utvalg-fau


 ●  Dugnadsgruppe – uteområde ny skolegård 
 ●  Revidering av FAU sine vedtekter 

 Hans Jørgen tar en gjennomgang frem til neste FAU og legge inn 
 forslag til endringer som hele FAU ser på. Hente inspirasjon fra andre 
 FAU vedtekter. 

 ●  Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 
 ●  Sosiale tiltak for elevene 
 ●  Skulle vi gjort noe i forhold til elevene fra Ukraina? 
 ●  Trygg skolevei – nærmiljøets trafikkforhold 
 ●  Planlegge innflytningsfest til nytt skolebygg 
 ●  Annet?? 

 -  Opprettelse av ulike arbeidsgrupper må diskuteres videre i et senere 
 møte 

 Sak 32  Innkommet sak: Avklaring rundt klassekasse og økonomiansvarlig. 

 Rollebeskrivelse: 
 T  il noen arrangement, f.eks. skoleturer, på 7. trinn  og 10. trinn, samles det 
 inn penger. Skolen ber klassene velge en kontaktperson blant 
 foreldre/foresatte. Personen har ansvaret for å følge med økonomien til sin 
 klasse, en økonomikontakt.  Økonomikontakten  kan være  den samme 
 person som  klassekontakten  , men det kan være praktisk  at det er separate 
 roller her - slik at flere kan dele på oppgavene. 

 Det er ønskelig at økonomikontakten velges for alle skoleår fra 6. til 10. trinn. 
 Dette for å få kontinuitet i funksjonen. 

 NB! Se vedlagte skriv for oppgaver knyttet til denne rollen. 

 -  Hans Jørgen får innsyn for 8. trinn de neste to årene. De andre 
 trinnene må skaffe navn på egen økonomikontakt. 

 Sak 33  17.mai. Status fra 8.trinn. 

 -  Audun sjekker med dugnadskomiteen og gir tilbakemelding på neste 
 FAU-møte 

 Sak 34  Til orientering: Natteravn  Kristiansand kommune –  Natteravn 

 ●  25.november 2022 
 ●  22.april 2023  –  Har èn foresatt fra 9.trinn 
 -  Tar opp denne saken igjen til neste FAU-møte 

 Sak 35  Orientering på saker fra skolestyret 

 ●  Status byggeprosjekt. På tross av byggestopp en periode blir det 
 innflytting 1.august. 

 ●  Oppstart Oasen VGS 2023/24 

 -  Tatt til orientering. 

 Sak 36  Orientering fra elevrådet 
 ●  Spørsmål til elevrådet: Har dere noen ønsker og ideer i forhold til 

 sosiale tiltak i regi av foreldrene? 

 -  Ingenting å melde foreløpig 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/frivillighet/natteravn/


 Sak 37  Innkommet sak: 
 ●  Vanlig praksis ved Oasen skolene er løpende opptak ved ledig kapasitet. 

 Se her:  Søk her - Oasen skole 
 ●  Innkommet ønske om at skolen skal sette inntaksstopp 1.september 
 ●  Begrunnelse:  For å gi ro i klassene, hver gang det  kommer en ny elev 

 må alle i klassen finne sin nye rolle. 
 ●  FAU kan drøfte fordeler og ulemper med løpende inntak og 

 inntaksstopp. 
 -  1. september anses å være en uhensiktsmessig dato da “telledato” mtp 

 statsstøtte er om man er elev 1. oktober. Kan  oppfordre  til oppstart 
 innen 1. oktober og så ny mulighet etter 1. januar. 

 -  Diskusjon om fordeler/ulemper ved inntaksstopp. Bruk av miljøarbeider 
 i klassen kan også hjelpe med å sikre at alle finner “sin plass”. Samtidig 
 kan dette være et forbigående tema nå som skolen er i en vekstfase. 

 -  Skolen har mulighet (styrebeslutning) til å bestemme at man ikke tar 
 inn nye elever på et trinn dersom det er nødvendig for å skape ro i en 
 klasse (særlige pedagogiske hensyn).  FAU tenker at  dette er 
 tilstrekkelig slik at man ikke bør be styret om inntaksstopp (ikke unisont 
 ønske om inntaksstopp). 

 Sak 38  Eventuelt 

 Sak 39  Forslag til nye møtedager 
 ●  Torsdag 16.feb kl. 18-20  eller man 13.feb, tirs 14.feb  el. ons 15.feb 

 kl. 19-21. ELLER  Torsdag 9.mars kl. 18-20 
 Skolestyret har møte 27.feb (uka før er vinterferie) 

 ●  Torsdag 13.april kl.19-21  (like etter påske). 
 Skolestyret har møte 24.april 

 ●  Torsdag 25.mai kl. 19-21  (like før pinsen). 
 Skolestyret har møte 12.juni 

 Dato: 

 Neste styremøte:  Torsdag 9. mars kl. 18-20 

https://oasenskole.no/sok-her/

