
Referat FAU-møte Åreppen 29.9.21 
Til stede: Marte (5b), Nina Nederaas (1a), Nadia Ahidane (2b), Frode Kolstad (5a), Maria Kristiansen 
(2a), Kenneth Kjærstad (3b), Selma Demo (3a), Stine Eriksen (6b), Janet Edin (4a), Anitha 
Sakthiathasan (7a), Maria Elle (4b) 
  
Fraværende: Elisabet Ølstørn, Rune Fosshaug, Betty Biratu, Javeria Malik 
 
Referent: Maria Elle 
  

1. Velkommen og presentasjon 
  

2. Valg av representanter til  
• SU: Marte (leder), Betty (nestleder), Kenneth (vara) 

SMU: Marte, Betty, Anitha, Kenneth (vara) 
• SFO-kontakt: Maria Kristiansen  
• Arrangementsansvarlig: Nadia og Selma. Ansvar: Betaling og handling + kontakt med 

klassekontakter, som står for gjennomføringen av undernevnte arrangementer. 
Forslag til førjulsarrangementer: 1.-2. juletrefest, 3.-4. nissedisco, 5.-6. nissedisco, 7. ball 
(ansvarlig i fete typer).  
Avslutningsfesten for 7. trinn med foreldre i juni arrangeres av 6. trinns klassekontakter.   
Nadia og Selma sørger for oppretting av Spond-gruppe for skolens klassekontakter for mest 
mulig effektiv kommunikasjon med dem. 

• 17. mai-ansvarlig: Sine. Foreldre på 3. trinn + FAU står for arrangementet.  
• KFU: Maria, Nina (vara), Rune (vara) 

  
3. TV-aksjonen: Rektor ønsker skoleløp som tradisjon. Det støttes av FAU. I år blir det ikke 

aksjonskveld (permanent avblåst? Ulike oppfatninger om hvorvidt det er positivt eller 
negativt). Åreppen FAU ved Stine og Betty verver bøssebærere via Transponder og 
organiserer pølser el.l. til bøssebærerne når de kommer tilbake fra runden. Kan kanskje en av 
de lokale butikkene sponse?  
 

4. Årshjul: Marte lager et forslag til møteplan for året med et blikk på tidligere årshjul. Denne 
deles på Spond.    
 

5. SU-møte 28.9: Marte delte. Se SU-referat. 
 

 
6. Eventuelt. 

Forsøpling (mye i koronatida!): Kan vi påvirke antall søppelbøtter? Holdningsskaping i form av 
plakater o.l.? Hva med Rusken-aksjon? Kan elevene ansvarliggjøres? Dette tas videre til SU. 
Skolebruksplanen som kommer: Viktig sak for oss. Er budsjettet for lavt? Alt for lite! Her må vi 
engasjere oss og være positive til flerbrukshall, som vil generere positiv aktivitet og større 
voksentetthet på Kløfta nord. Hva med svømmehall i tillegg? Mye tid går bort til bussing nå.  
Kortere spisetid enn før. Vi er bekymret for at dette skaper stress/at mange ikke får spist opp 
og ønsker å få en begrunnelse og evaluering av ny vs. gammel ordning. Dette tas opp i SU.  
Lærernormen/antall elever per klasse. Stine har spurt rektor om dette, som svarer at skolen er 
innenfor regelverket, men balanserer på en knivsegg og mister mulighet til å sette inn tiltak der 
det trengs. Vi håper at driften skal bli mer overskuddspreget. Dette luftes i SU, men vi er klar 
over at her må en også påvirke politisk.  

 


