
 

 

Møtedato: Referat  

 

09.mars 
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 (har trukket seg - ny representant må velges)   

4.kl Margrete (ny)  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 (v)  

8 B.kl Hans Jørgen (David – vara) X  

9.kl Astrid og Gitte X X  

10.kl Inge (Helene – vara)  X 

 
 

Saker til behandling 

 Skolen stiller med kaffe! 
Velkommen, åpning og bønn  

Sak 40 
 

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

 Innspill til eventueltsaker? 
- Ingen innspill til andre saker, men FAU leder ønsker ved en senere 

anledning å diskutere hvordan FAU-møtene kan bli så gode som mulig. 
- Saksliste og innkalling godkjent.   

Sak 41 Orientering fra skolens ledelse v/rektor  
● Vi hadde en super skolefest for 7.-10.tr. Det tror jeg genererer en del 

nye elever. 
● Vi gleder oss til vår og varme og kommer da til å invitere til skolefest 

for de fra 2. kl og opp til 6.kl. (I fjor hadde vi hoppeslott og grillpølser 
til hele gjengen). 

● Vi er i gang med ansettelser av nye medarbeidere, og vi er så heldige å 
ha mange svært godt kvalifiserte søkere. Selv har jeg "headhuntet" 
noen. Så langt er tre nye medarbeidere ansatt.  

● Vi skal snart på skidag, og vi er stolte av å kunne tilby det til våre 
elever på 7.-10.kl. De andre drar til f.eks kompis i byen. 

● Vi skal straks i gang med medarbeidersamtaler. 



 

● Utviklingssamtaler kommer også snart. 
● Planlegging for innflytting i nytt bygg. Hva kan vi gjøre der av f.eks 

dugnad? (Se sak 47 og 48) 
● Nasjonale prøver: Kortversjonen er at 9.tr leverte knallresultater, 8.kl 

ca på norm, mens 5.tr leverte veldig svakt i engelsk. De to andre var 
litt under norm. Tiltak: faglærer i engelsk på 1.-4.tr fremover. 

● Foreldre – og elevundersøkelsen: I år er denne endret ihht personvern. 
For en liten skole som vår blir den tett på ubrukelig. De fleste spørsmål 
er "prikket". Det vil si at tallene ikke står fordi man kan identifisere 
hvem som har svart hva. 

● Har vært inne i det nye skolebygget og det kommer til å bli skikkelig 
bra. Gøy å se utvikling fra tegnebord til virkelighet.  

 
- FAU tok informasjonen til orientering.  

Sak 42 Orientering fra FAU-leder og nestleder 
● Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til 

privatskolelova kap 6A Økt innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til 
skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A 

 
● Høringssvar fra FAU Oasen skole Strømme 

 
- Oppleves som positivt at FAU fikk sendt høringssvar 

Sak 43 Trivsel og inkludering blant elever og foreldre 

● Runde med status fra de ulike klassene. Hva fungerer bra? Hva er utfordrende? 

§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 

Første trinn: 
Vennegrupper 
er på plass og 
sørger for 
aktivitet. Vil 
forsøke å få til 
noe mer i 
løpet av 
våren. 
Andre trinn: 
litt sårbart 
siden man er 
få (1 elev har 
sluttet). 
Vennegrupper 
er etablert.  

3.-4.trinn Ja  ja ? Foreløpig ikke 
planlagt noe 
konkret men 
ønske om å 
finne på noe. 

5.trinn Ja   Spillkveld på 
skolen 

 Tur til 
skøytebanen i 
byen. Ser for 
seg en 
samling til i 



 

løpet av 
våren.   

6.trinn ?  ?  Pepperkake- 
og spillkveld 
med bra 
oppmøte. 
Også 
overnatting 
for jentene - 
god stemning. 
Ny samling før 
påske.  

7.trinn Ja   Ja, sosialt 
treff 

Positivt med 
flere elever på 
trinnet.  

8A Ja + en 
felles 8.trinn  

 Hos Audun. 
Sosial 
dugnad 

 Flere foreldre 
er positive til 
aktivitet, men 
så langt har 
ingen tatt 
ansvar. 

8B Ja? + en 
felles 8.trinn 

 Sosial 
dugnad 

 Flere foreldre 
er positive til 
aktivitet, men 
så langt har 
ingen tatt 
ansvar. 

9.trinn Ja   Kveldsmat 
og mørke-
gjemsel hos 
Gitte 

Ja, bowling Hyttetur i 
slutten av 
januar 

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

 Skoleball 
(elevinitiativ) 
 
Gjennomføres 
dette 
halvåret?  

 
- Forslag om å lage en mal/årshjul for sosialt opplegg. Gjør det lettere 

nye foreldre. Vi bør ha en idebank der man kan hente 
ressurser/inspirasjon. FAU-leder følger opp dette.  

Sak 44 Evaluering av foreldremøte tirsdag 7.februar i uke 6. Sted: gymsalen Solkollen 
Søm. Tid: klokka 18-19.30. Oppmøte kl.17. 

● Tema: Sosiale medier, porno og seksualitet- finns det en bedre 
historie? 
 

- Gode tilbakemeldinger fra møtet og foredragsholder. En ide for 
fremtiden kan være at foreldrene på trinnet samles i etterkant for å 
diskutere tematikken. Et annet alternativ kan være å ha rene 
foreldremøter. FAU-leder og rektor ser videre på format, men 
oppfordring om å spille inn tema.    

Sak 45 Skolefester og misjonsdag 

● Evaluering ungdomstrinnet. Hva var bra?  



 

● Småskoletrinnet: tilbakemelding fra i fjor; unngå at skolefesten blir for 
nær misjonsdagen (27.april) og 17.mai 

● Har FAU noe ansvar på misjonsdagen 27.april eller er dette et skole-
og-elevarrangement? 

- Valgfag innsats for andre har ansvar for misjonsdagen. Årets 
misjonsdag går til inntekt for Mercy Ships.  

Sak 46 Oppfølging av sak 29: Informasjonsmøte/befaring av det nye skolebygget 

● Rektor har dialog med HSH. Er det mulig med en dato i april?  
● Deltakelse på kranselag (feiring av at bygget er tett)  i uke 13? 

 
- FAU-leder vurderer mulighet for å stille på kranselag 
- Omvisning på bygget i forkant av neste FAU-møte dersom det er mulig 

(13.april).  

Sak 47 Oppfølging av sak 27 og sak 31 Uteområdet til den nye skolen/dugnadsgruppe 

● Hva med å søke støtte fra Trigonorfondet? 

- Rektor informerte om at det nå er søkt om midler fra dette fondet. 

Sak 48 Dugnad innflytting ny skole - vil være etter 1. august (formell overtakelse av 
skolen).  

● 9.trinn? (For å få samlet inn mer penger til Spania-tur?) 

- FAU positive til at 9. trinn gis tilbudet. Rektor følger opp overfor 
foreldrekontaktene på dette trinnet.  

Sak 49 Status økonomi FAU  

● Total saldo på konto pr 01.03.23:  25.304,51 kroner. 
 
Respons på frivillig foreldrekontingent totalt 2022/23:  

● Det har kommet inn 1300 kr siden sist. 
● Vipps 6300 kr (63 elever) 
● Bankkonto 1300 kr (13 elever) 
● Dvs at foresatte til 89 av 145 elever har betalt frivillig kontingent. 

 
Har alle klassene minnet om frivillig foreldreinnbetaling? 
 

- Dersom noen ikke har minnet på så kan man vurdere å gjøre dette.  

Sak 50 Arbeid med revidering av 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.  
 

● Takk til Hans Jørgen som har utarbeidet et forslag.  

Forslag til tillegg/endringer i formuleringer, samt spørsmål til vurdering:  

● Facebook-grupper benyttes også i noen grad til 
informasjonsutveksling mellom FAU-representantene og 
foreldregruppene for de ulike klassetrinnene. :  

● FAU representanter velges på det første foreldremøtet på 
høsten.  



 

● Det velges to representanter fra hvert trinn (den ene som 
vararepresentant) Hvem skal kunne velges inn til FAU? 

● For å sikre kontinuitet i arbeidet bør FAU-representantene 
velges for 2 år av gangen, slik at vararepresentanten rykker 
opp som hovedrepresentant i sitt andre år.  Bør vi endre 
valgtidspunkt slik at det gjennomføres på våren? Jeg ser at 
enkelte skoler gjør det på denne måten. 

● Hva skal være FAU-representantene sine oppgaver? Skal man 
skille mellom klassekontakt og FAU-rep? 

 
Vedtak:  

- ønskelig at man velges for to år av gangen. Se på mulige 
tilpasninger til utkastet som nå foreligger, også med tanke på 
tidspunkt for valg.  

- ikke ønskelig å frata mulighet for gjenvalg 
- Rektor og Hans Jørgen jobber videre med utkastet.  

Sak 51 17.mai. Status fra 8.trinn. Noen spørsmål eller ønsker til FAU? 

- Hans Jørgen holder i dialog med komite sammen med FAU-leder for å 
avklare status/fremdrift.  

Sak 52 Natteravn Kristiansand kommune – Natteravn 

● 25.november 2022  
● 22.april 2023 – Har èn foresatt fra 9.trinn 

 
- Inge må mobilisere foreldre fra 10. trinn, men foreldre fra de andre 

trinnene er selvfølgelig også velkomne til å stille.  

Sak 53 Orientering på saker fra skolestyret 

● Fokus på bl.a. resultatene fra nasjonale prøver, økonomi, vgs og nytt 
bygg. Fra august vil Oasen Holding overta KV Vennesla 

Sak 54 Orientering fra elevrådet  
Spørsmål til elevrådet: Har dere noen ønsker og ideer i forhold til sosiale tiltak 
i regi av foreldrene? 

- Har gitt tilbakemelding til skolen at man ønsker lengre tid til spising.  
- Rektor følger opp overfor elevrådet om de har andre innspill, men her 

er det også viktig/ønskelig at FAU-leder har mer direkte kontakt med 
elevrådsleder.  

Sak 55 Innkommet sak til skolen: oppfølging av brukervennligheten av skolens 
nettside (særlig ved bruk av mobil) 
 

● SKOLERUTA:  
- Flott at skoleruta har blitt lettere tilgjengelig når man bruker 

PC! Kan det samme gjøres i mobil-formatet også?  
To ulike forslag: a) enten legge skoleruta under Oasen skole 
Strømme-fanen b) eller omformulere fanen «informasjon og 
skjema» til «skoleruta og skjema» jmf PC-versjon. 

● FAU: 
- Hvordan kan FAU-info bli lettere tilgjengelig? Og hvordan kan 

leservennligheten bedres ved mobilbruk?  
 

Forslag: Kan FAU få sin egen url? Jmf. www.oasenskole.no/fau-oss/ som ble brukt 
før?   



 

- FAU-leder følger opp overfor skolen v/Torill Knutsen 

Sak 56 Innkommet sak: Det har kommet et ønske fra elever om regler på bruk av 
sparkesykkel og sykling i skoletiden. Det har vært uhell, påkjøring. 
 

- Rektor følger opp dette.  

Sak 57 Innkommet sak/spørsmål: Hvorfor strandet prosjektet med skolebuss? 
 
Rektor forklarer: Prosjekt buss ble skrinlagt fordi vi ikke har lov til å bruke 
penger på dette. Handler om hva vi bruker elevtilskudd på. (Vi måtte søkt som 
såkalt tilleggsvirksomhet, og skulle vi gjort det formelt riktig hadde prosjektet 
gått i minus og eierne måtte dekket underskuddet). 
 
Tidligere år har FAU hatt en arbeidsgruppe med fokus på trygg skolevei og 
dialog med AKT. Er det noen som ønsker et nytt dialogmøte mellom AKT og 
foreldregruppa?  
 

- Ikke ønske fra FAU om dialogmøte med AKT per nå.  

Sak 58  
(uten 
rektor) 

Innkommet sak: Ønsker en aktivitetsplan når en hel klasse er rammet. 
Opplæringsloven § 9 A-2  
 

- Ønske om å skape trygghet og forutsigbarhet for hele klassen og 
foreldrene på et av trinnene der man opplever mye uro i klassen. 
Forslag om at skolen lager en handlingsplan der man beskriver mer i 
detalj hvordan man vil gripe an ulike situasjoner. 

Sak 59 Drøftinger uten rektor til stede 

- FAU kan kanskje være litt tydeligere i å prioritere hvilke saker rektor 
bør være tilstede på. Positivt at rektor er med på møtene, men 
samtidig viktig at FAU er fri til å diskutere mer uavhengig i deler av 
møte når det er behov for det.  

Sak 60 Eventuelt 

 Orienteringer om datoer for kommende FAU-møter 
● 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: Referent 

9.mars 2023 Hans Jørgen Enger 

Neste styremøte: Torsdag 13.april kl.19-21 

 


