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Møtereferat fra FAU ved Bakke skole 

 

Dato: 14.03.19 
Tid: 18:00 
Sted: Bakke Skole  
 
 

 
SAKER: 
 
 

• Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat 
 

 

• Sak 2: Informasjon fra rektor. 
Rektor meldte frafall, er på reise 

 
 

• Sak 3 Valgkomite 
Daniel Hillervik stiller til gjenvalg som FAU leder til høsten.  
Chirsten Castberg skal vurdere om hun fortsetter som nestleder. 
Kasserer fortsetter. Trenger ny sekretær. 
 

• Sak 4 Ungdomsmiljøet 
Chirsten er politisk representant i SU. Ønske om et foreldremøte på Kløfta for 
Kløfta foreldre, der foreldre på trinn 5-7 inviteres inn.  Rektorene på Bakke og 
Åreppen samt områdeledere er positive, de skal ta kontakt med forebyggende 
politiet/utekontakten. Chirsten sender mail til rektor og purrer på 
tilbakemelding. 
 

• Sak 5 Temakveld 
Markedsført på klassesider, og på face book siden «Hva skjer på Kløfta»  
Temakvelden med Kjetil Hasselberg skjer onsdag 3.april, 17:15 til 18:30.  
Vi tar 50 kroner inngang fordi foredragsholder er kostbar. Det gjennomføres 
en lærerdel som slutter 18:15, deretter 18:30 for foreldrene. Vi velger amfiet 
som har kapasitet til 270 stk. Kristina har kontakt med Hesselberg. 4. trinn har 
kontroll på de praktiske oppgavene. Daniel sjekker om skolen er med og 
spleiser på noe av utgiftene.  

 
 
 

 
 



• Sak 6 17. mai 
Statusmøte 1 gjennomført tirsdag 12.02. Statusmøte 2 onsdag, 20.mars. 
Planleggingen er i gang. Vi kjøper pølse varmere, 2 stk. tog ansvarlig Åreppen 
vil at vi møtes kl. 8:00. Kjersti har spurt lærere på 7. trinn om elever som kan 
holde tale, venter på tilbakemelding. Kløfta skolekorps ønsker å ha loddsalg på 
Bakke skole, det har de hatt hvert år. For mer info, se referat fra februar 19. 
17. mai er FAU sin hovedinntektskilde, så vi må ha fokus på inntjening. Vi 
bruker en god del penger på temakvelden vår nå, det er viktig at vi får inn 
penger.  
 

• Sak 7 Sommeravslutning 7. trinn 
Velhuset er booket og faktura er betalt. 19.juni. 18-20. kino oppsett, brus, 
kaffe og kake. Kun elever med foresatte, og påmelding. Foreldrekontakter 6. 
trinn kalles inn av FAU 6. trinn.  

 

• Sak 8 Skolefotografering 
Nina har sjekket med fore ulike tilbydere. Fotografene som er blitt kontaktet 
er interessert i å samarbeide med oss, de sier at det er uvanlig at en så stor 
skole som Bakke ikke har en skolekatalog. Lise rektor er veldig positiv til dette, 
det er nyttig for rektor å ha tilgang på digitale bilder av elevene. GDPR ble 
drøftet, alle firmaene beskriver hvordan de sikrer håndtering av sensitiv 
person informasjon. Første fotografering er aktuelt fra høsten 19, det vil ta en 
uke å fotografere. Vi går for Smil hvis deres system snakker med Bakke skole 
sitt system. Daniel og Nina følger opp videre. 

 

• Sak 9 eventuelt  
Behovet er trafikkstyring i Kiss and Ride. Vi diskuterte ulike 
samarbeidspartnere sist møte. FAU representant Linda har snakket med Rita 
på frivillighetssentralen om bistand, de har ikke kapasitet til å ha vakthold i 
rundkjøringen, men tipset oss om Natteravnene. Lite stemning i FAU for å 
høre med dem, det er stort sett de samme foreldrene som stiller på alt. 
Forslag om arbeidslivsfag på ungdomsskolen, kanskje de kan ha det som en 
del av oppgaven. Lærerne må da stille sammen med ungdommene.  
 
Skilt: «stopp, klem, kjør.» Bestilles fra Nordby Maskin. Pris: 4920.- eks moms. 
Tar opp tråden igjen etter 17.mai, da ser vi på økonomien. 

 
 
  
  
Neste møte i FAU: 11. april kl. 18:00 
 
Kjersti Lindseth  
Referent i FAU 


