
Referat FAU-møte Gystadmarka barneskole 16 Oktober 2019 

Møteleder: Thomas Sandaker 

Referent: Pamela J Kristiansen 

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

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og referat 

 

Sak 2. Nettverksbygging  

Fremdrift og agenda for foreldrekvelden: Gruppen har kommet godt i gang. Planen er at det skal 
holdes i februar 2020, de må planlegge med skolen når det passer. (ikke uke 8, vinterferieuka). 

I utgangspunktet var det tenkt at det skulle vare i 3 timer fra 18-21 men etter drøfting ble det 
konkludert med at 2 til 2 ½ time er nokk. Det blir gratis kaffe/te, men det vil være muligheter å kjøpe 
noe å spise. Gruppen undersøker om det er en bedrift/butikk som har lyst å sponse noe spiselig 
denne kvelden. 

• Info blir gitt via transponder og rangselspost. 
• Det blir ikke påmelding denne gang.  
• Sted: Allrommet (reservere himmelrommet i tilfelle det blir stort oppmøte) 
• Ønske om at Politi Ole Vidar kan komme og holde et foredrag.  
• Det blir ulike stasjoner der foreldrene kan ta kontakt/søke informasjon hos den enkelte 

instans forslag er: Natteravn, Sikkerhetsteam fra Storsenteret, Politi, FABU og Utekontakten. 
 

Nettverksgruppen har drøftet styring av vennegrupper og konkludert med at det blir opp til den 
enkelte klasse. Hvis det skulle bli et behov tar de opp saken på nytt. 

 

Sak 3. Referat  

Når FAU har godkjent referatet publiseres dette på kommunen og Klassens FB-sider.  

 

Sak 4.  TV-aksjon 20 oktober  

• Vi mangler 10 stykk, det er 30 som har meldt seg. 
• Halvparten er FAU eller foreldrekontakter 
• Summen penger har ikke betydning, men engasjementet blant foreldrene  
• Start klokken 16.00 tilbake innen klokken 18.00 

Det har blitt stilt spørsmål om, hvor mye tid lærerne har brukt på årets tema i klassen? 

Tilbakemeldingen er: Det har vært opp til den enkelte lærer hvor mye tid og ressurser de vil/kan 
bruke på dette i skoletiden.  

 



 

Sak 5. Komiteer 

KFU 

Vi tenger en vara, Pamela stiller i dette vervet.   

 

 Sak 6. Kidza koding 

En Ildsjel av foreldre ønsker å starte et Pilot Prosjekt i 5 klasse: 1 time per klasse, i 
skoletiden/undervisningstime der han bidrar til en god introduksjon i koding. I løpet av denne timen 
skal de kunne gjøre enkle bevegelser med en «robot» Tanken bak dette prosjektet er at det treffer 
alle barna, ikke bare de barna som kan komme på kveldstid. Og fordelen er at alle har nettbrett 
tilgjengelig på skolen.  

• Desember: Hour of code 
• Thomas tar dette prosjektet videre til Rektor Ann-Hege 
• 5 klasse barna kan bli ambassadør for mindre barn 
• Det er fortsatt behov for foreldremedvirkning for at vi skal få til klubbkveld. 

 

 

Sak 7. Budsjett  

• Kristin går igjennom økonomien for 18/19 og 19/20 
• 160 000,- på konto. 
• 17.mai, kaker skal ikke girs bort eller selges et halve prisen på slutten. 
• Vi har ikke mottatt noen regning på buss for teknisk museum 
• Ballbinge, kan vi sette av noen penger til dette? 

 

 

Sak 8. Drift av FB—gruppen  

• Leder for denne siden er: ? Ingen som melde seg i kveldens møte.  Thomas lager en post på 
FAU-FB 

• Viktig at FAU er synlig 
• Den er klar til bruk 
• Kjøreregler (ikke oppgulp) Det skal være «positivt» informasjon, den skal bidra til 

engasjement blant foreldrene 
• Sende ut mere informasjon som kommer fra kommunen og andre instanser. 

 

 

Neste FAU møte er 13 November klokken 18.00 

 


