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Postadresse: 
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Møtereferat fra FAU ved NN skole 

 
Dato: 14.02.19 
Tid: 18:00 
Sted: Bakke Skole  
 
 
 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: godkjenning av innkalling og referat 
 

 
 Sak 2: Informasjon fra rektor. 

Tilsettingsprosess fremskyndet og avsluttet. Gode kandidater. Noe 
overtilsetting for å dekke diverse permisjoner. Rektor beskriver 
intervjuprosessen på Bakke skole. Tilsettingsutvalg 15.02.19, deretter 14 
dager før man vet hvem som har takket ja.  

 
Sak om skolekapasitet. Elevtallet stiger. Ikke plass til å ta i mot nye elever som 
ikke hører til skoen vår. Meldt inn behov for økt kapasitet for neste skoleår, 
rektor trenger å disponere hele modulen – dersom det ikke går vil biblioteket 
bli benyttet til klasserom. 539 elever per nå. 

 
Låsing, utfordring.  Systemet er elektronisk basert, avvik meldes IK bygg. 
Elevinngangene er låst i skoletiden. Hoveddøren er alltid åpen.  Rektor 
kommer til å sende melding til foreldrene om at alle barn kommer seg inn til 
amfiet.  

 
Office 365 og teams, systemer som ledergruppen nå får opplæring i. ITs 
Learning er faset ut og alt som er lagret der inne forsvinner juli 19.  

 
Foreldremøter er rett rundt hjørnet.  Møtene kan gjennomføres etter ulike 
modeller.  

 
Rektor har etterlyst sakspapirer til trafikkfarlig skolevei. Kommunen melder at 
dette ikke er klart ennå. 

 
 
 
 
 



 Sak 3 Nye rutiner for referatføring 
Ny mal, referatene skal være offentlig tilgjengelig. Likt for alle skoler, 
publiseres på skolens hjemmeside. Ikke lenger referatføre hvem som 
møter/ikke møter. 
 

 
 Sak 4 Ungdomsmiljøet 

Viser til informasjon om avtalt slåssing for noen uker siden. Mye 
oppmerksomhet i media, stor foreldreinnsats den helgen. Eget møte med 
FABU/politiet der 7. trinns foreldre ble invitert. Christen spilt inn forslag om 
felles foreldremøte Åreppen/Bakke. Fau følger opp. 
 

 Sak 5 Temakveld 
Kjetil Hasselberg, Forslag om temakveld onsdag 3.april, 17:15 til 18:30 
lærerdel og deretter 18:30 til 20:30 for foreldrene. To for ett foredrag koster 
20.000.- Rektor og Kristine holder kontakten om dette.  

 
Markedsføring er viktig.  

 
 Sak 6 17. mai 

Første møte tirsdag 12.02. Planleggingen er i gang. Tilbakemelding fra Anne 
Stine er at idrettslaget har utstyr som i stor grad er fastmontert/integrert. Hvis 
vi skal låne dette må det demonteres, utgår derfor. Trenger å kjøpe pølse 
varmere og skjøteledninger. Ber om faktura for pølse varmerne, som kommer 
til å koste 3.750.- for to stk. Tilbakemelding fra Anne Stine er at idrettslaget 
har utstyr som i stor grad er fastmontert/integrert. Hvis vi skal låne dette må 
det demonteres, utgår.  

 
I år er det Åreppen som går først. Rigg og Rydd gruppen er ansvarlige for 
toget.  
 
To elever fra 7. trinn holder 17. mai tale, Kjersti sender melding til 
kontaktlærerne.  

  
 En forelder fra 7. trinn ønske velkommen og ta praktisk info. 
 

Flaggheising: Janitsjaren spiller til flaggheisingen får frokost, de er 8 stk. 
Speiderne er invitert inn også, de er ca. 50, de bør også få noe. Alle synger 
med på nasjonalsangen. 
 
Budsjett, se tidligere års erfaringsnotat.  
 



Matter: Ullensaker kommune lånes ut matter helt gratis. Vaktmesteren 
trenger bare å vite hvor mange matter vi trenger.  Hentes i Jessheim Is og 
flerbrukshall, mange penger spart. 
 

 Sak 7 Trafikkfarlig skolevei 
Se info fra rektor. 
Det er kommet inn en sak fra en forelder. Han har sendt et brev til kommunen 
om Trondheimsveien. Deler av veien er ikke opplyst. Spør om vi kan legge 
press på kommunen og om FAU har vurdert skolepatrulje.  FAU sender en 
henvendelse til rektor og sier at vi ønsker at hun vurderer skolepatrulje. 

 
 Sak 8 Informasjon til foreldre 

FAU leder sender ut informasjon til foreldre og oppfordrer til å følge med på 
hva barna gjør på sosiale medier, og at foreldre melder seg på natteravn 

 
 Sak 9 Eventuelt 

Støtte til tusenfryd mai/juni 19. FAU syns at 7. trinn burde gjort en innsats 
som f.eks. dugnad for å få inn penger, ikke bare foreldrebetaling og støtte fra 
FAU. FAU sier at de dekker 50 kr per elev, ikke mer.  
 
Fest 6. trinn den 8.mars. 6. trinn søker FAU om 13.000.- FAU dekker 5000.-  
 
Skolefotografering. Bakke skole er litt uvanlig fordi det er opp til hver enkelt 
klasse om man tar bilde eller ikke. Ledelsen ved skolen informerer om at det 
FAU sitt ansvar å sette skolefotografering i gang. FAU leder har fått brosjyre 
fra Lima foto. Nina går i dialog med rektor om gjennomføring.  
 

 
  
  
 
Neste møte i FAU: 14. mars kl. 18:00 
 
 
Kjersti Lindseth  
Referent i FAU 
 
 
 
 
 
 


