
 
  

 
 

 

Referat fra FAU møte ved Blakstadheia Skole 17. september 2019 
 

Møteleder:  Vivian Lorentsen (rektor) 

Tilstede:  Ancelin Eikevoll (2. kl), Vibeke Eidet Forsdal (1. kl), Ida Valle (3. kl), 

 Wenche Kløvfjell (4. kl), Inger Lill A. Jacobsen (4. kl)  

 

Saksliste:  

 

1. FAU – representant  

 

Rektor informerte om hva rollen som FAU-representant innebærer og refererte til nettsiden 

FUG.no (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) hvor vi kan finne informasjon om hjem-

skole-samarbeid samt hva de ulike utvalgene står for (FAU, SU, DS, SMU, KFU).   

 

Hun påpekte at det er viktig at vi har et godt samarbeid og en lav terskel for å ta opp saker 

med skolen og rektor. Vårt felles mål er at vi skal ha en god og inkluderende skole med 

høy trivsel faktor for alle.  

 

Da det er fire klasser på skolen, ble det enighet om at alle foreldrerepresentantene (hoved- 

og vara rep.) stiller på FAU møtene.  

 

 

2. Valg av FAU leder, nestleder og sekretær  

 

Etter en runde rundt bordet, ble det enighet om at den som er FAU leder må avlastes med 

god hjelp fra resten av gruppen når det kommer til arrangementer og annet som er pålagt 

foreldregruppen/FAU. Eksempler her er julegrantenningen og 17. mai. Det var full enighet 

om at vi må «dra lasset» sammen og at vi skal fordele oppgaver på en fornuftig og god 

måte både innenfor gruppen og ut til alle foreldre. 

 

Rollene i FAU ble fordelt som følger: 

 

Leder:   Anne-Marte Koveland  

Nestleder:  Vibeke Eidet Forsdal 

Sekretær: Inger Lill A. Jacobsen 

 

Leder og nestleder av FAU blir automatisk medlem av samarbeidsutvalget og skolemiljø-

utvalget. Samarbeidsutvalget hadde denne kvelden møte rett etter FAU-møte. Inger Lill 

stilte for FAU gruppen på kveldens SU møte.  

 

 

3. Møteplan  

 

Datoer for de neste FAU møtene ble: 12/11 – 14/1 – 10/3 – 5/5  

 

 

 



 

 

 

4. Skolens satsningsområder 

 

Utviklingsprosjekt – vurdering for læring og dysleksivennlig skole  

Blakstadheia Skole utvikler egen leseplan.  

 

 

5. TL – programmet 

 

Blakstadheia skole har nå utnevnt 4 trivselsledere. På trivselslederskoler skal barn være 

aktive og inkluderende. På Blakstadheia er det bare en klasse per trinn, så det er derfor 

valgt trivselsledere fra 3. og 4. kl. denne gang. De som har fått TL-rollen, deltar på kurs 

hvor ulike typer leker blir foreslått og utprøvd. De tar med seg det de lærer fra kursene 

tilbake til skolen og er gode pådrivere til lek, moro og samhold i friminuttene. TL Kickoff 

19/9. 

 

Skolemiljø – Rektor forteller at Blakstadheia Skole er en «Olweus skole» og følger 

Olweusprogrammet (tiltak mot mobbing). 

 

 

6. Høstarrangementet i samarbeid med skolen, barnehagen, elevrådet og FAU 

 

Høstarrangementet i år blir torsdag 24. oktober og innbydelsen vil bli sendt ut i uke 41. 

Arrangementet blir innendørs siden det er høstkveld og mørkt ute. Det vil bli 

underholdning i gymsalen. Det vil ikke koste noe å delta på arrangementet, men det vil 

være mulighet til å gi pengegave til TV-aksjonen om noen ønsker det. Det ble luftet et 

forslag om felles matbord på tvers av både barnehagen og skolen. Tanken er da at hver 

familie tar med seg hva de måtte ønske av mat, kake eller frukt og at alt settes frem på 

fellesbordet. Det ble litt ulike tanker og refleksjoner rundt dette. Det kan bli «vilt» men det 

kan også bli «jilt». Det ble enighet om at vi skulle prøve dette. Videre snakket vi om at vi 

kunne legge litt føringer/forslag på hva som tas med og også informere om at hver familie 

tar med mengde til det antall personer de deltar selv med på arrangementet.  

 

 

7. Info-sak -  Budsjett 

 

Blakstadheia skole er nå «permanent». Dette medfører at vi gradvis bør oppgradere 

lokalene og uteområdet. Det må lages en plan for dette. Det trengs mer plass. Det mangler 

bla. alt av spesialrom som: musikkrom, K&H- rom (med mulighet for sløyd), 

skolekjøkken, grupperom og møterom. Skolen har hatt møte med kommunen vedrørende 

dette.  

 

Rektor viste oss ønsker og forslag til uteleker som elevene hadde kommet opp med og 

oppfordrer også FAU representanter og foreldre til å komme opp med forslag til 

uteområdet. Vi trenger en god gjennomtenkt plan med forslag og prisoverslag som kan 

presenteres for kommunen/teknisk etat. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Ingen saker innmeldt til FAU.  

 

 

Møtereferent: Inger Lill 


