
FAU møte Bestum skole 22. september 2015 

Tilstede: FAU repr tilstede: 1A,B,C 2A,B,C  3A,B 4B,C 5A,B,C 6A,B,C 7A,B 

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 
Velkommen til gamle og nye medlemmer 

 Presentasjon av alle klasserepresentantene og styret.   

 

2  Kort om FAU og rollen som klassens FAU representant. 

 Hilde Lorentzen presenterte kort hva FAU rollen innebærer.  

 Mer informasjon om FAU finnes på …… 

 

3 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referat godkjent uten innspill. 

 

 

4 Status/punkter som er tatt opp med skolen 

 Evaluering av 17.mai (ikke gjennomført) 

 Bestumvenn. Kikkoff på markedsdagen 22.september. 

Bestumvennkomiteen fortsetter med de samme medlemmene for å følge 

opp arbeidet. 

 Bruk av sykkel, sparkesykkel til skolen – se eget punkt lenger ned i 

referatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Status/punkter fra komiteene 

 Trafikkkomiteen: Endring i trafikkvaktordninger. Kun 1. - 4. trinn som har 

vakter.  Tror det blir bedre dekning da disse trinnene har størst 

egeninteresse i forhold til en ordning som fungerer. Ny vurdering av hvilke 

steder rundt skolen som bør dekkes av ordningen. Vanskelig og få mer enn 

to fra hver klasse pr dag- derfor er det to punkter som dekkes. Komiteen 

trenger ett nytt medlem. Nytt medlem : Robert Leinders-Krog fra 1b.  

 Finans og profileringskomiteen: Komite som sørger for inntekter til FAU. 

De siste årene har skoleavisen vært hovedinntektskilden til FAU. Det 

oppfordres derfor til å fortsette med skoleavis, det er et populært innslag 

både blant ansatte og elever ved skolen. Elever og lærere skaper innholdet i 

avisen. Komiteearbeidet består derfor av den grafiske utformingen og 

annonsesalg. En forelder med erfaring fra grafisk arbeid har allerede meldt 

seg til å være med i komiteen. Tidligere komiteer har skrevet 

erfaringsrapporter fra arbeidet. FAU oppfordrer foreldre som ønsker og 

være med og lage skoleavis til å melde seg via FAU-kontakten i sin klasse.                                                                    

 

 

 

 

 

 

Undersøker med skolen 

hvordan de ser på videre 

arbeid med skoleavisen.  



Det ble diskutert alternative inntekskilder til FAU somPopcornmaskin, 

”Medlemsavgift” etc. Vi forhører oss med FAU på andre skoler om hvilke 

inntekskilder som er mulige..  

 AKS komite: Jobber med tett med Jørgen på AKS. Typiske tema er 

samarbeid med idrettslag i nærmiljøet og organisering av aktiviteter som er 

et resultat av dette samarbeidet (Skiskole, KNS Seilskole etc.). Nytt 

medlem av komiteen Jasmine Marie Ramberg Lilleby.  

 Skolemiljøutvalget:  

o Bestumvenn – kickoff på markedsdagen 22.september.  

o Vannskade i gymsalen. Mer omfattende enn tidligere. Halve 

gymsalen vil forhåpentligvis åpnes igjen etter høstferien. Klassene 

kan da ha innegym annenhver uke.  

 Driftsstyret:  

o Skolen slipper og betale leie for gymsalen i perioden den er ute av 

drift. 

o Utfordrene ansattkabal. Mange som skal ut i permisjon.  

o Lærerne er fornøyd med ny platform – It´s learning. Foreldrene vil 

få tilgang iløpet av september. Foreldrene vil få tilbud om 

opplæring på ny plattform.  

o Plan for nasjonale prøver er klar.  

 4. Trinn som har ansvar for julegrantenning. 4A har ansvaret for å kalle inn 

til planlegging.  

6 Budsjett/Økonomi 

 Budsjett for neste år er avhengig av hvilken inntekskilde FAU legger opp 

til. Hovedinntekskilden har til nå vært skoleavisa. Hvis vi ikke fortsetter 

arbeidet med den, må vi finne en alternativ inntektskilde.  

  

 

Oppfordrere alle til å 

komme med ideer til 

alternative inntekskilder. 

Hør med andre FAU ved 

andre skoler. 

 

7  Innmeldte saker fra klassene: 

 Ønske om støtte til kurs om Nettvett fra barnevakten.no. FAU har forsøkt 

denne typen foreldrekurs tidligere og erfaringen er at det er dårlig oppmøte 

og varierende kvalitet på innholdet. Det undersøkes nærmere hvem som 

tilbyr slike kurs og hvor mye det koster.  

 Garderoberegler – hvem kan være hvor? Det er klare regler fra skolen om 

at det ikke er lov til å oppholde seg i andre garderober enn sin egen. Det er 

spesielt i 1. trinnsgarderobene at dette er et problem. FAU undersøker om 

de som sitter på utkryss på AKS kan følge litt med på  trafikken i denne 

garderoben.  

 Bordtennisbordene. Et av bordtennisbordene i skolegården er ødelagt. 

Disse bordene er kostbare og skolen har ikkeøkonomi til å kjøpe nytt 

bordtennisbord nå.  

 Et av fotballmålene er ødelagt – dette vil bli reparet iløpet av høstferien 

  

Finnes det ressurser i 

foreldregruppen på 

skolen som kan holde et 

slikt kurs?  

 

 

 

 

 

 

 

Ansvaret for apparater i 

skolegården er delt 

mellom skolen og 



 Sykling til skolen. Kunskapsdepartementet har bestemt at det nå er 

foreldrene som avgjør om barna kan sykle til skolen. FAU ønsker sammen 

med skolen en bevisstgjøring rundt sykling og sikkerhet. Informere om 

Trygg trafikk sine anbefalinger rundt barn og sykling. Ønske om at 

sykkelopplæringen som er en del av læreplanen i 5.trinn flyttes til tidlig 5. 

trinn i stedet for sent. Skolen er positive til dette. På de laveste trinnene 

oppfordres det til at foreldrene snakker sammen om hvilke regler man 

ønsker i forhold til sykling – det er vanskelig å si nei til sykling hvis ”alle 

andre får lov”. Det er ikke lov til å ta med transportmidler som 

sparkesykler, skateboard etc inn i garderoben – alt må låses ute. Utfordring 

knyttet til sykkelparkering – det er ikke plass til alle syklene på skolen. 

Trafikkkomiteen tar dette videre med skolen og tar ansvar for endring i 

ordensreglene.   

. 

 

Omsorgsbygg. OB er på 

befaring i skolegården 

månedlig.  

8 
Eventuelt 
 

 Opprettet ny gruppe på facebook: Bestum FAU. Ren informasjonsside, det 
er kun styret som har lov til å lage innlegg, alle medlemmer kan 
kommentere.  

 

 

 


