
Referat FAU-møte Gystadmarka barneskole 26 september 2019 

Møteleder: Thomas Sandaker 

Referent: Pamela J Kristiansen 

Tilstede: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3c, 4b, 4c, 5a, 5c, 6c, 7b, 7c 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Sak 2. Nettverksbygging  

FAU ønsker å iverksette en nettverksgruppe på skolen 2019/2020. Nettverksleder fra Algarheim skole 
deler erfaringer fra sin skole.  

• Gruppen skal representeres av foreldre som ikke sitter i FAU eller er klassekontakter. Men 
gruppen skal rapportere til FAU. 

• Hensikt: Bygge relasjoner blant foreldrene og skape en tryggere oppvekst for våre barn. 
• Nettverksgruppen skal til neste møte: fastsette en tematikk. 

 

Sak 3. Kommunen/referat 

Kommunen ønsker referat fra FAU publisert på sine nettsider. 

• Hensikt: Åpenhet og lettere å finne informasjon. 
• Enstemmig for at vi skal legge ut referatet på kommunenes sider.  

 

Sak 4.   

Valg av administrator for vår FAU-informasjonskanal, vi trenger noen som «eier» siden. 

 

Sak 5. Komiteer 

•  Ikke noe å rapportere.  

Sak 6. TV-aksjon 20 oktober  

• Vårt mål er å få 50 bøssebærere. 
• Vi trenger flere bøssebærer, klassekontaktene informerer om dette på FB. 
• I hvilken grad blir elevene involvert i dette på skolen? Kan vi koble på skolen mer? 
• Meld deg på www.blimed.no  
• Vi gir de som stiller som bøssebærer noe å bite i når de har gått sin runde. 

Sak 7. Budsjett  

• Gjennomgang neste møte. 

 



 

Sak 8. Kidza koding 

Flere foreldre som har meldt inn sin interesse, det er vi glade for og vi kan fortsette med prosessen. 

• FAU/Fredrik lager et rammeverk og setter foreldrene i kontakt med hverandre. 
• Påmelding for de barna som ønsker å delta.  

 

Sak 9. Ball binge 

• Skolen er positiv til dette. 
• Innhente kostnadsramme. 
• Sparebankstiftelsen: søknadsfrist for finansering februar 2020. 

 

Sak 10. Glad nyhet!  

Gapahuken har nå blitt reparert. 

• Kommunen er ansvarlig for vedlikehold. 
 

Sak 11. 7-klasseball 

• Er satt til 30. januar  
 

Sak 12. Sparkesykler 

Foreldrene opplever at det er ulike regler på skolen/SFO. Det gis forskjellige beskjeder på hva som er 
lov og ikke lov når det kommer til bruk av sparkesykler på skolen. 

• Henvises til skolens ordensreglement  
• Medbringes sparkesykler er det på eget ansvar 

 

Neste møte i FAU 16 oktober klokken 18.00 

 

 

 

 

 


