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Saksliste og referat for FAU-møte nr. 5 2017/18 

 
 

Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Oppfølgningspunkter  Oppfølgningspunkter fra forrige 
møte: 

- Høringsinnspill fra FAU 
om skolepakke 3. Fristen 
for høringsinnspill er 
lengre enn først antatt og 
går ut og er 23. februar. 
Det er derfor mulig for 
flere i FAU å bidra til 
høringssvar. Bør vi heller 
svare fra SU enn fra 
FAU, ref. høringssvar til 
budsjettet for 2018. Høre 
med Gunhild om hva hun 
mener om det.   

 
Elever som ikke møter på skolen 
uten gyldig fravær: Status fra 
Gunhild 
 
Kodetimen 2017: Erfaringer. Hva 
kan vi ta med oss til videre arbeid 
på det punktet og til tilsvarende 
arrangement neste år: 
Oppdatering fra Gunhild og 
diskusjon.  
 
Hjertesoner: status og videre 
arbeid: Orientering fra Gunhild.  

Disse sakene utsettes til neste møte da Gunhild ikke 
er tilstede 

 

3/17  
Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

Konkrete planer for de ulike 
arbeidsområdene FAU satser på 
dette skoleåret. Dialog og 
fastleggelse av forslag til innhold 
på de ulike hovedområdene som 
er bestemt.  

Uteområde: 

 Vi trenger mer informasjon om hva elevene 
og skolen ønsker før vi kan begynne å 
sette mål og planer.  

 
FAU blir mer synlige;  

 Vi har opprettet en lukket facebookside: 
FAU Landvik. Her legger vi ut aktuelle 
saker og tema og oppfordrer 
klassekontaktene til å dele med klassenes 
facebooksider.  

 Mayfrid informerer om FAU sitt arbeid og 
satsningsområdene på foreldremøtet den 
18.1.  

 

 

Møtedato: 11. januar 2018 Møteleder: Møyfrid Aarsland 

Møtetid: Kl. 18.30 -20.00 Referent: Silje Bjerkås 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste 
møte: 

Torsdag 1. februar  
18.30 – 20.00 

 

Til stede: Karin Olsen, Møyfrid Aarsland, Vibeke Haugen, Silje Bjerkås, Atle Sandberg, Kåre Thygesen, Hide Wallentinsen 

Forfall: Kenneth Olsen, Therese Nilsen, Tom Endresen, Gunvor Sofia Almie, Silje Doverdok, Marie Haugen 

Kopi til: Gunhild Espeset, Odd Einar Halvorsen 



Mat og helse:  

 FAU foreslår en annen ordning enn godteri ved 
skoleavslutning til jul og sommer. Forslag: 

o Felles lunsj i klassene hvor elevene tar 
med en påleggssort/brød/juice m.m. 
hver. 

o Lærerne kjøper inn en 
kjærlighet/sjokolade fra klassekassa 
slik at alle får likt og for å begrense.  

 

 Arrangementer ved skolen: FAU anbefaler 
fruktbeger, smoothie og annen sund mat til 
arrangementer.  

 
Trafikksikkerhet: Tas opp på neste møte 
Psykososialt miljø, skjermbruk, nettbruk: Tas 

opp på neste møte. 

Fast punkt 
Saker til SU? 
 

Innhold i ev. høringssvar på 
skolepakke 3? 
 
Skolens uteområde: FAU ønsker 
dialog i SUs og å høre elevrådets 
ønsker for utforming av skolens 
uteområde. 

 
 

 

Fast punkt 
Innspill fra 
klassekontakter? 

 Det meldes om at det er svært glatt på vei bak 
skolen ned mot Rore. Hvem har ansvar for å strø 
denne veien. Vibeke sjekker med vaktmester ved 
skolen.  

 

Fast punkt 
Neste FAU-møte 

Forslag til innhold i neste FAU-
møte 

- Dialog med skolen om 
hvordan vi på Landvik 
kan utnytte ITS-learning 
bedre i skole-hjem-
samarbeidet. 
 

  

  


