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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka skole november 2019 

 
Dato: 13.11.12 
Tid: 18.00-19.30 
Sted: Gystadmarka skole  
Tilstede: 1a, 1b, 2a, 3a, 3c, 4b, 4c, 5a, 5b, 6b, 7b  
Møteleder: Leder FAU, Thomas Sandaker 
Referat: Nestleder FAU, Pamela J Kristiansen 
 
 
SAKER: 
 
 
Sak 1/11: Godkjenne innkalling 

• Referat fra forrige møte 
 
Sak 2/11: Referat publisering 
 

• Bytting kontaktperson i kommunen, derfor ikke publisert sist agenda 
 
Sak 3/11: 17-Mai komiteen  

 
• Komité på plass: 6 stykk 
• FAU leder stiller seg til disposisjon til møte  

 
 

Sak 4/11: Foreldrekveld i februar 
 

• Dato: 25 februar 2020 
• (politimann er ledig 2 timer denne kvelden) 
• Lions 7000,- for 2 timer 
• Flyers fra januar (bydel Gystadmarka) 
• Hva skal være Head line? Du er den viktigere i ditt barns liv? 
• Senteret har et program for de som nasker-hvordan hjelpe dem videre. Er dette 

programmet noe for oss til en annen gang? 
 
 
 

Sak 5/11: Nytt fra KFU 
 

• Kun gjennom gang av budsjett sist møte 
• Kommunen fokuser på helhetlig læring 

 



 

 
Sak 6/11: Nytt fra SU/SMU 
 

• Elevrådsrepresentanter  
• FAU ønsker å være med på et elevrådsmøte  
• Åpne § 9a saker (10 stykk) 
• Behandler/justerer ordensreglementet på skolen 
• Skolemiljø saker 
• Kommunen skal legge frem nytt budsjett. Av kommunene i hele Norge så bruker denne 

kommunen mist til skole 
 

 
 
Sak 7/11: Kidzkoding 
 

• Øystein og Fredrick - møte med rektor  
• 11.12 innføring for 5a, b og c 
• Øystein holder kurs for lærere- Lærer holder kode kurs for side klasser der Øystein går 

rundt og bidrar med hjelp.  
• Sfo er også inkludert  
• T-trøye til alle barna på 5-trinn, de blir Kidzkoding ambassadører  
• Ringe media: Dele kultur  

 

Sak 8/11: Læringsbrett 
 

• Spørsmål fra foreldre: Hvordan læringsbrettet brukes i klassen, hvordan opplever andre 
at det brukers positivt/negativt?  

• I dag oppleves det at lærerne har fått mere opplæring hvordan læringsbrett skal og kan 
brukes. 

• Anbefalt å ta dette med læreren til ditt barn om det er behov for tilpasning. 
 

  
  

 
Neste møte i FAU: 11 desember klokken 18.00 
 
 
 
 
 


