
FAU møte Bestum skole 20. september 2016 

Tilstede: FAU representanter fra følgende klasser var tilstede: 1B, 3AB, 4AB, 5ABC, 6ABC, 7AC 

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 Siste nytt fra Rektor : 

• Bestumvenn har hatt beviselig god effekt. Dette er et godt eksempel på hva 

FAU og skolen har fått til sammen. Det er et bra verktøy i jobben med et 

godt psykososialt miljø. 

• Ny vannlekkasje. Gymsalen, mat og helse, biblioteket og garderobene til 

gymsalen er berørt. Mat og helse kan benyttes, det kan også biblioteket og 

gymsalen. Garderobene og utstyrsrommet kan ikke benyttes før det er 

tørket opp og utbedret. Det arbeides med å få penger til en mer varig 

løsning.  

• Dårlig luft/inneklima i B-bygget. Har byttet hele anlegget iløpet av 

sommerferien 2016. I forbindelse med dette arbeidet ble en 

varmegjenvinner ødelagt og det er derfor vanskelig å regulere temperaturen 

i bygget. Ny varmegjenvinner vil være på plass før høstferien.  

• Det har vært en god start på skoleåret 2016/17. 

 

2 • Presentasjon av brukerundersøkelse på AKS v/ leder Jørgen Stakset <Kan 

vi få resultatene og legge de ved referatet?> 

 

3 Velkommen til gamle og nye medlemmer 

• Presentasjon av alle medlemmer i FAU 

• Litt om FAU og de ulike komiteene. 

 

 

 

5 Fra komiteene 

• Trafikkkomiteen: Trenger ett nytt medlem. Maria Leikanger (5B), melder 

seg som nytt medlem i trafikkomiteen.  

• Finans og profilering/skoleavis: Gruppen fra i fjor fortsetter. Det har 

kommet inn mindre foreldrebetalinger enn i 2015. Ny oppfordring ut på FB 

om betaling av skoleavis. Det vil i 2017 bli mulig og betale skoleavisen 

med VIPPS.  

• AKS-komite: Trenger nye medlemmer, fortrinnsvis fra 2. og 4.trinn. Nytt 

reoresentant fra 1. trinn <Noen som husker navnet hennes?>  

• SMU-utvalget: Har hatt ett møte siden sist.  

o Elevrådet informerte om Bestumbenken. Den er lite brukt. 

Elevrådet skal besøke 1.klasse og informere om benken. Fokusere 

mer på bruk av benken til å bli kjent med andre elever enn de man 

vanligvis er sammen med.  

o Nytt søppelkassebygg på nedsiden av skolen. Låses utenom 

skolens åpningstid.  

 

Skal Heidi Haug 

fortsette i trafikkomiteen 

- er ikke lenger medlem 

i FAU.  

 

 

 

 

 

6 Status - tatt opp siden sist 

• Bestumvenn på nett - skolen er veldig positive til dette. 

  

 

 



7 Eventuelt 

• Stiftelsen Bestevenn er avviklet og ønsker og overføre sine midler til 

Bestum FAU. FAU ønsker at beløpet skal øremerkes til noe skolen trenger 

istedetfor at det forvinner i genrelle utgifter. FAU involverer elevrådet i 

beslutningen om hva pengene skal brukes til.  

• FAU har sendt ut temaer til høstens foreldremøter og oppfordret klassene 

til å diskutere temaene på klassedelen av foreldremøtene: 

o Økonomi/klassekasse - retningslinjer for innsamling av penger til 

leirskole 

o Trafikkvakter 

o Vennskapsgrupper 

o Markeringer(Helloween, bursdager etc) 

o Mottak av nye elever og foreldre i klassen 

• Ønske om flere produkter i skolemelkordningen. Skolen har ikke kapasitet 

til å tilby flere produkter enn de gjør i dag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

8 Punkter til oppfølging: 

• Redigert plan for psykososialt miljø skal opp til godkjenning i 

Driftsstyret 21.09.2016. Planen gjennomgås på neste FAU møte 

• Ønske om en oversikt over hvem som sitter i hvilken komitee - dette 

kan legges ut på FAUs infosider på itslearning 

• Søke etter komiteemedlemmer på FB. Mangler medlemmer i AKS-

komiteen og kanskje i trafikkomiteen.  

• Kan vi hjelpe skolen med å minimere antall kommunikasjonskanaler? 

• Veldig mange kanaler avhengig av hva du skal kommunisere, når og 

til hvem.  

 

 

 

 


