
 
  

 
 

 

Referat fra FAU møte ved Blakstadheia Skole 14. januar 2020 
 

Møteleder:  Anne-Marte Koveland (FAU leder) 

Tilstede:  Ingunn B. Lauvrak, Vibeke Eidet Forsdal, Cecilie Vimme, Wenche Kløvfjell,  

Inger Lill A. Jacobsen, Ida Valle, Ancelin Eikevoll  

 

Saksliste:  

 

1. Evaluering av julegrantenning 

 

Det var enighet om at arrangementet ble fint gjennomført i år også. En god del møtte opp 

og det ble juletregang med sang, gløgg, pepperkaker og nissen var også på plass. På 

bakgrunn av innspill og evaluering er det nå blitt laget en veiledning på hvordan 

arrangementet er foreslått gjennomført. Dette er jo et relativt lite arrangement, men vi var 

enige om at opplysningene om hvem som har ansvar for hva og hvem som skal kontaktes 

bør være oversiktlig og greit slik at nye FAU medlemmer kan se hva som er lagt inn under 

dette arrangementet. Denne veiledningen fullføres av FAU leder og arkiveres i FAU perm/ 

minnepenn.  

 

2. Økonomi 

 

FAU leder foreslo å opprette en FAU forening og presenterte et stiftelsesdokument og  

forslag til vedtekter. Det var enighet om opprettelse av en FAU forening og 

stiftelsesdokumentet ble signert av FAU medlemmene. 

 

FAU leder vil ordne med videre saksgang og videre undersøke muligheter og regler for 

inntjening av pengebeløp til foreningen som opprettes.   

 

3. 17. mai feiring ved Blakstadheia skole 

Dette er et arrangement som starter etter felles arrangementet på Froland Skole. Det har 

tidligere blitt gjennomført av en frivillig foreldregruppe. De har på eget initiativ ordnet 

med invitasjoner og plan for dagen. Alle har vært velkomne og de som deltar  har med seg 

stoler og enkel mat. Ancelin Eikevoll vil sette opp en veiledning på hvordan dette har vært 

gjennomført tidligere og veiledningen vil bli lagt i FAU perm/minnepenn.  

4. Skolens uteområde 

Det har kommet opp noe mer lys siden forrige FAU møte, men det har blitt ytret ønske om 

enda mer.  

 

Når det gjelder forslag til uteområdet, har ønske om balanseline og en gjennomgang/ 

opprustning av sykkel løypa kommet opp.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Saker fra rektor 

Sommerarrangementet – Hvordan ønsker FAU å bidra her? Etter en runde rundt bordet var 

det enighet om at slik arrangementet ble gjennomført i fjor var helt topp. Skolen stod for 

gjennomføringen og foreldregruppene bidro med frukt og kaker.  

 

Nærområdet - Det ble fremmet forslag om å bruke nærområdet til historie- og 

kunnskapsdeling. Vi er da avhengig av lokalkjente som kan bidra med fortellinger og 

kunnskap. FAU er positive til ideen og vil spre dette til klassene på neste skoleklassemøte. 

Kanskje noen kjenner noen eller har besteforeldre som er kjent i nærområdet og brenner 

for å dele sin historie og kunnskap med våre små?  

5. Eventuelt 

 

Den nye parkeringsplassen – Det har blitt fremmet ønske om de ansatte kan fylle opp 

denne parkeringsplassen først, for å minske biler på plassen ved levering av barna. 

Klasseinndeling – Vil klassen fra 4. trinn bli som den er i dag ved flytting ned til 5. trinn 

ved Froland Skole? Om ikke, skal alle klassene fordeles på nytt eller skal Blakstadheia 

klassen splittes og fordeles på nåværende klasser på Froland Skole? 

Sosiallærer – Tidligere sosiallærer har sluttet og en ny har blitt ansatt - Hvordan blir dette 

videre?  

Foredrag – Det har blitt fremmet ønske om å ha fellesmøte på skolen der aktuelle temaer 

som f.eks. mobbing, samhold i skolen og annet blir tatt opp.  

FAU leder vil kontakte rektor og få tilbakemelding på de ovennevnte punktene. 

Minner om at dato for neste FAU møte er 10. mars, 18:00-19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtereferent: Inger Lill A. Jacobsen 


