
  

  

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 Mogreina skole 

 

Dato: 21/01-2020 
Tid: kl.19-20 
Sted: Mogreina skole, klasserom 6B 

 
SAKER: 
 
Sak 1: Godkjenning av referat fra tidligere møtet 

 
Sak 2: Elev undersøkelse som viser positiv framgang, nedgang på mobbesaker. 

SFO undersøkelser, det er ikke stor endring fra i fjor, god svar prosent for 2019. 
Ikke store endringer når det gjelder kapasitet planen, størrelsen på rom og klasserom, total 
massen er 2 klasse i alle trinn, unntatt 4. trinn som er et klasse. 
Videre er det svarprosent vedtekter for SFO-plass. 
 
Sak.3: kodeklubben har fått kr.12500 kroner til droner mikrobitene som skal brukes i 
kodeklubben. 
Lærerplanen høst 2020 for kodeklubben stort sett samme oppgavene det jobbes med. 
 
 
Sak.4: Arrangement komiteen fra julebasar, de er på rett spor etter evaluering, og har vært 
fornøyd med gjennomføring av basaren. 
 
 
Sak.5: 17.mai komiteen skal tas til neste FAU-møte. 
Det ønskes spill fra foreldre om hvordan dette ønskes for å få stemt dette til 2021 ved å slippe å 
dra til Jessheim, og at toget skal gå fra Mogreina. 
 
 
Sak.6. Søknad fra skolen om å bytte stoler ,100 nye stoler, og 2 trailer. 
Alle klasser har fått inn fotball. 
Positiv til investering til nye stoler og bord fra skolen sin siden, og FAU ønsker å kjøpe inn 50 
stoler til. 
 
Sak.7: Bålplassen som benyttes av skolen og SFO i Gaupe hauken, skulle sjekkes med 
brannvesenet, krav om permanent bålplassen en viss krav som må godkjennes. 
 
Sak.8: Eventuelt: 
Invitasjon til tema kveld «livsmestring og robuste barn» med Sjur Langeland som 
foredragsholder, skolen har sendt til alle foresatte i ungdomsskoleområdet 
Gystadmarka 30/01-2020, arrangør KFU i samarbeid med ullensakerskolen. 
 
Neste FAU-møte : 17/03-2020, medlemmene blir varslet på Spond. 
 
Shima F.Rahbi 
Referent FAU. 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 


