
Referat FAU-møte 11.1.23 
 
Til stede: Marte Skarelven (6b), Nadia Ahidane (3b), Ventea Hristova (4a), Betty Biratu (7a), Stine 
Eriksen (7b), Janet Edin (5a), Stine Schei (3a), Frode Kolstad (6a), Christina Overbeck Cook (4b), Elin 
Sandberg (3b), Sayeda Tuba Basri Shah (1b), Mats Teigar (1a), Maria Elle (5b) (referent)  
  
Fraværende:  Henriette Ludwigsen (3a), Inger Marie Teigen (2b), Phung Nguyen (2a), Trine Lise Bråge 
(4a), Frank Sundquist (1b), Kine Granli (2b), Sylwia Tyleaska (1a)? 
  
Agenda: 
Velkommen - Marte 
Referat FAU-møte 16.11.2022 
Referat SU-møte 22.11.2022 
  
Status nyttårsarrangementer 

• Alle klassekontakter er informert om nøkler, anlegg, hvem de skal henvende seg til. Varer er 
hentet fra Europris og Rema og er fordelt per klasse og er klart for henting hjemme hos 
Marte Skarelven.  

• Invitasjonene er samlet inn, slik at vi har en idébank til innhold og form på både festen og 
invitasjonen.  

• FAU tar ansvar for opplåsing på festdagene (representant for en av klassene som har første 
fest, låser opp og sørger for å gi den videre til tilsvarende for neste festhelg) 

 
• 7 .trinn skal ha nyttårsball. FAU sponser pynt for ca. 2000 kr. som egner seg til gjenbruk.  

  
17. mai 

• Frode og Stine skal på info- og planleggingsmøte for 17. mai-feiring i Ullensaker i februar. 
Ankomst - plassering - avgang ved bo- og behandlingssenteret bør organiseres bedre for å 
unngå kaos. Flere fra FAU bidrar der. Dette tas opp på nevnte møte, der alle berørte parter 
vil være representert.  

• Vi fortsetter med bongsystemet. Bedre skilting.  
• Ønske om større mangfold på lekefronten. Boblefotball? Hoppeslott? Tjukkaser?  
• Vi prøver å gjøre grep for bedre lyd enn i fjor med det utstyret vi har tilgjengelig.  
• Stine har møte med 3. klasse-foreldrene 31. januar.  

  
Design av «Åreppen-refleksen» 
Mats har snakket med Lions som er positive til - de eldste klassene får designe åreppenrefleksen 
(hver elev får en reflekspakke) og har mørkekurs med fadderbarna sine. Sikkerhetskurs bør være i 
skoletiden. Noe av prosessen på designfronten kan legges til foreldredrevet kveldstid. Mats gjør noen 
undersøkelser om finansiering (Lions er positive) og har kontaktet Trygg Trafikk. Han og Marte tar et 
møte med Magnar for å pitche ideen.  
  
FABU 



Marte har kontaktet FABU som oppfølging av saken om foreldrekveld knyttet til barnas digitale 
hverdag. Har ikke fått respons ennå og skal følge opp.  
  
  
Tilstedeværelse i hovedutvalg skole og barnehage (HSB) 
Hovedutvalg skole og barnehage 2023 - Ullensaker kommune (acossky.no) 
Sjekk møteplanen og se om saken om skoleutbygging/-renovering skal opp. Rektor ønsker at noen 
herfra skal være til stede. Vi må prøve å drive lobbyvirksomhet for ny Åreppen skole. Vi bør også 
engasjere oss for å få fart på ny Vesong. Vi ønsker oss en ny, fresh skole med muligheter for flerbruk, 
derunder utleiemuligheter utenfor skoletid for å skape et nærmiljø rundt skolen. Spennede 
uteområder er også viktig.  
  
FAU-rom 
En del musespist. Marte har fjernet all mat. Etter fester fordeles eventuelle matrester mellom 
deltakerne. Stine kjøper inn tette plastkasser med lokk. Marte henger opp en plakat om at "Ingen 
mat lagres her".  
  
Eventuelt 

• Musikkanlegg 
Mats ser på bruksansvisningen på anlegget og gjør eventuelle forbedringer/forenklinger. Kurs holdes 
for klassekontakter på et foreløpig uvisst tidspunkt. Mats undersøker og oppdaterer Nadia, slik at 
hun inviterer klassekontaktene via Spond.  
  

• Neste møte blir 1.3 
  

• Oppfølging ekskursjoner i skoletida 
Utfordringen i de tilfellene der klassene hadde fått avslag, var ikke ekskursjonsstedet, men det at 
man ønsket å bruke privatbiler, noe som i utgangspunktet ikke er tillatt.  
  

• Maria har behov for stedfortreder til neste KFG-møte. Hvis noen kan, melder de seg på Spon.  
 

https://innsyn.acossky.no/ullensaker/mote/wfinnsyn.ashx?response=moteplan_utvalg&fradato=2023-01-01T00:00:00&utvalg=4&

