
  

  

Ullensaker kommune 
Besøksadresse: Furusethgt. 12 2050 Jessheim  

Postadresse: Postboks 470 2051 Jessheim Telefon: 66 10 80 00 

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no www.ullensaker.kommune.no  

Bank: 8601.41.92400 Bank, skatt: 6345.06.02355 Org. nr.: 933 649 768 MVA 

Møtereferat fra FAU ved Åreppen skole 
 Dato: 09.01.2020 Tid: Kl. 18:00 Sted: Åreppen skole Tilstede: 3B, 2B, 4B, 6B, 6A, 1A, 5A, 1C, 7B, 1B, 7A, 2A     
SAKER:   

 Sak 1: Knagg og hyller 7. trinn Usikker på status. Kan sjekke etter møtet.  
 Sak 2: SFO SFO-representant fra 1A har tatt kontakt med SFO for å få i stand møte, venter tilbakemelding. Svar fra SFO-undersøkelsen er klar og skal gås gjennom på SU-møte i neste uke.  
 Sak 3: Friminutt Innsigelser på hendelser? FAU-leder skal ta opp med rektor at vi syns det er for lite voksentilsyn ute i friminuttene. Hendelser har blitt observert av foreldre. Har skolen retningslinjer? Krav om X-antall voksne pr. barn ute?  
 Sak 4: Fest og ball v/ leder arrangementskomite i 1B Kort oppsummering og status. I 2019 arrangerte vi nissedisko for 3., 4. og 5. trinn. Dette var vellykka. FAU stod for lek og moro. Minner om at det egentlig er klassekontaktene som skal gjøre dette.  Søndag 12.1 er det nyttårsdisko for 1. og 2. trinn. Er i rute og handleliste er sendt Rema 1000.  Torsdag 16.1 er det kombinert nyttårsball for 6. og 7. trinn. Er i rute der også. Fått tilbud på pizza, tilbehør og levering fra Charlies. Ingen på Kløfta lager kluten- og laktosefrie pizzaer, så dette må bestilles hos Peppes. Alle foreldre på 7. trinn er bedt om å stille som vakter. Det er kommet ønske fra klassekontakter om pynt og diverse til festen. Ble enige om at lyslenke kan kjøpes inn, denne kan gjenbrukes på andre arrangement. Det har også kommet ønske om å ha bordkort, men av erfaring går man for fri 



bordplassering.  Kun 2 av 3 høytalere i festsalen virker, må reparere den ene. Videre bør man rydde og gå gjennom ting på FAU-rommet. Det er esker med diskokuler etc. der som kan brukes.  Må kjøpe inn skjøteledninger. Se på nærmere til 17. mai.  
 Sak 5: 17. mai 3. trinn er ansvarlig for 17. mai i år. Det er innkalt til møte med 3. klasse-foreldrene 22.1 kl. 18:00 for å fortsette planleggingen (innkalling via Transponder).  Det er felles 17.mai-møte med kommunen den 6.2. 17. mai-komiteen deltar på dette møtet.  Noen gevinster til lotteriet er allerede på plass.  
 Sak 6: SU-møte og SMU-møte til uka. Innspill til temaer fra FAU? Det er ønskelig at man tar opp igjen den økonomiske situasjonen til skolen og  spesielt om den årlige alpindagen til Hurdal for 5.-7. trinn kan gjenopptas. Det har vært populære turer før.  For sesongen 2019/2020 får alle barn født i 2010 gratis sesongkort i Skihurdal (eget KeyCard kan medbringes eller kjøpes for kr. 50,-), men det bør legges til rette for at flere kan delta. Sjekke om noen busselskap har avtale med skibakker?  
 Sak 7: Diverse Læringsbrett til elevene. Flere ønsker å få en begrensning på nettsider elevene har tilgang til, eks. YouTube. 2A-representant sjekker med IKT-ansvarlig i kommunen om de har mulighet for å legge inn begrensninger. Vær også OBS på at det er forskjell om man er på skolenett eller hjemmenett. Videre er det minst like viktig at elevene lærer om nettvett. FAU-leder spør rektor om status fra skolen om hvordan de jobber med dette.  Foreldre må også ta et ansvar på hva de tillater av bruk av læringsbrett etter skoletid. Fokus skole hjem-samarbeid. Forslag om å arrangere en kveld med Barnevakten, samt på dagtid for elevene.  Kostnad som FAU kan dekke, ev. spleise med skolen.  FAU-møter og referater Møtereferater fra og med høsten 2019 er nå publisert på Ullensaker kommune sin hjemmeside under Åreppen skole.  



Vårt forslag om å sende ut referat til alle foreldre på Transponder etter hvert møte, tas opp med rektor av FAU-leder. Tidligere setterektor ville ikke ta en avgjørelse på dette.      Neste møte i FAU: 6. februar (se også årshjul på Spond). 
 
  Camilla Rymoen Kaknes Referent i FAU 


