
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE
Dato: 06.02.2020 Tid: 19.00

Sted: Maura Skole, administrasjonsbygget

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og rektor

OPPMØTE  06.02.20 

1. trinn  

1A Maria Nyland Johansen FAU-representant

1A Benedicte Randby Klassekontakt/ FAU-vara

1B Camilla Lerberg FAU-representant

1B Linda Vestengen Klassekontakt/ FAU vara

1C Hanne Forbord FAU-representant. Økonomiansvarlig 

1C Carl-Magnus Lundgren Klassekontakt/ FAU-vara

2. trinn

2A Sigrid Kibsgaard FAU-representant X

2A Hanne Granum Klassekontakt/ FAU-vara

2B Camilla Bongé Nakken FAU-representant. Sekretær X

2B Païvi Pauliina Paulsen Klassekontakt/ FAU vara

2C Madeleine Jakobsen FAU-representant

2C Helle Erika Olsen Klassekontakt/ FAU vara

2D Anette Ødemark FAU-representant. Leder X

2D Camilla Taugland Klassekontakt/ FAU-vara

3. trinn

3A Christopher Jacobsen FAU-representant X

3A Karin Økern Klassekontakt/ FAU-vara

3B Marte Aasen Fredriksen FAU-representant X

3B Karina Petersen Klassekontakt/ FAU-vara

3C Kathrine Vålaug FAU-representant X

3C Katharina Sølvberg Klassekontakt/ FAU-vara

4. trinn

4A John Helge Selliseth FAU-representant

4A Ricard Velandia Wold Klassekontakt/ FAU-vara

4B Rita Omvik FAU-representant. Nestleder

4B Fred Andre Wiik Klassekontakt/ FAU-vara X

4C Christian Korhonen FAU-representant

4C Øivind Aksberg Klassekontakt/ FAU-vara

4D Dag Olav Rustad FAU-representant

4D Hilde Haugen Klassekontakt/ FAU-vara



5. trinn

5A Anna Sköld FAU-representant

5A Morten Alme Klassekontakt/ FAU-vara

5B Hege Kjønstad FAU-representant X

5B Marius Østby Klassekontakt/ FAU-vara

5C Kristin Alstad FAU-representant

5C Anniken Larsen Klassekontakt/ FAU-vara

6. trinn

6A Lill Johansen FAU-representant

6A Maria Osan Klassekontakt/ FAU-vara

6B Camilla Smestad Wærhaug FAU-representant X

6B Hanne Guro Rønning Klassekontakt/ FAU-vara

6C Christian Bendz FAU-representant X

6C Øyvind Granberg Klassekontakt/ FAU vara

7. trinn

7A André Østli FAU-representant

7A Rune Frilseth Klassekontakt/ FAU-vara

7B Frank Sæther FAU-representant

7B Linn Rønning Klassekontakt/ FAU-vara

7C Roy Arne Sveen FAU-representant X

7C Erling Olesen Klassekontakt/ FAU-vara

SFO

Tone Kristoffersen FAU-representant

Skolen

  Kari Kristoffersen Rektor X

Nr Agenda Beskrivelse

1 Kommentarer 
til forrige 
referat

Ingenting å kommentere. Referat godkjent.



2 Rektor har 
ordet

Rektor informerer om at mye av skogen nedenfor hallen er kappet vekk og 
at ryktene om at det skal anlegges parkeringsplasser der ikke stemmer. 
Trærne er kappet vekk grunnet sikkerhet, da mye var gammelt og noe 
råttent, samt at mye av løvet tetter igjen dreneringen på taket til hallen, 
noe som er problematisk. 

Elevrådet er blitt oppfordret til å se på hva som kan gjøres i området og hva 
«skogen» nå kan brukes til. Elevrådet sitter på midler rundt 60 000 kr som 
kan brukes til dette formålet. 

Den årlige vinteraktivitetsdagen i mars ser dårlig ut med tanke på 
manglende snøfall og skolen innhenter derfor tilbud for å kunne vurdere om 
elevene skal busses opp i Nordåsen eller til en skibakke i Gjerderum. Andre 
muligheter for gjennomføring av aktivitetsdagen undersøkes. 

Skolen har de siste ukene begynt å sende ut skriv elektronisk via Digipost for 
å kunne minske papirforbruket og bli mer miljøvennlige. De vil sende ut 
skriv som forblir ulest etter en kort tidsfrist på noen dager, i papirform for å 
sikre at mottager mottar informasjonen. 

Miljøterapeuten ønsker å sette opp et opplegg etter skolen for elever i 
5.trinn på onsdager, noen ganger i måneden, som et alternativ for SFO. Det 
vil være rett etter skoledagens slutt og vil være organisert aktivitet. 
Miljøterapauten har snakket med elevene i 5.trinn om ønskede aktiviteter 
og et skriv om dette vil komme senere til trinnet. 

Skolen er i gang med tilsetninger for neste skoleår og de har alt fått mange 
søkere, de har fortsatt utlysninger ute da ikke alle stillinger er fylt.

3 Leirskole 
(finansiering)

Leirskole er noe elevene skal ha i grunnskolen, med minst 3 overnattinger. 
Det er vedtatt at kommunene skal gi tilskudd og dekke dette, men 
kommunen valgte i høst at de ikke ønsket å følge dette vedtaket da 
budsjettet for 2020 ble satt. 
Per nå dekker kommunen lønnen til lærerene og et statlig tilskudd på 1040 
kr per elev. 

Det jobbes med å få kommunen til å øke det kommunale tilskuddet til å 
dekke 3 overnattinger.  
Dersom det ønskes mer enn 3 overnattinger vil det bli ett mellomlegg som 
trinnet må dekke selv. 

Skolen bruker Fevik leirskole og har 4 overnattinger som en normal, men det 
kan vurderes bytte av leirskole til en som tilbyr 3 overnattinger og som er 
nærmere. Men det byr på problemer da de fleste leirskoler tilbyr en 
pakkeløsning med 4 overnattinger, samt at Maura Skole er en skole med 
store trinn og det er få leirskoler med kapasitet til å huse trinnene. 
Foreløpig er Fevik booket av Maura Skole ut 2025. 

6.trinn vil reise på planlagt tur til Fevik til høsten og foreldrebetalingen per 
elev er på ca. 2500 kr. 

Med bookingen av 7.trinns leirskole i høst skjedde det en glipp fra skolen sin 
side som gjorde at bookingen ikke ble gjort i tide og elevene fikk derfor ikke 
plass på Fevik før oktober/november. Dette var mange skeptiske til, men 
elevene hadde en fin tur allikevel.  
Skolen bes om å la glippen forbli en engangshendelse.



4 Kommunalt 
FAU

Det er et ønske fra en av de andre skolene i kommunen om å danne et 
kommunalt FAU for alle skolene i kommunen, for å lettere kunne 
samarbeide skolene imellom. 

Det er uenighet fra vår side at dette vil gjøre samarbeidet lettere da 
skolene allerede samarbeider godt og vi er mest fornøyd slik det er nå. 
Skolene samarbeider allerede godt, blant annet med rundgang på at skolene 
hvert sitt år arrangerer avslutning for alle 7.klasse elevene i kommunen i 
kommunesalen. 

Alle skolene har også forskjellige utfordringer og drives forskjellig, så det er 
ikke sikkert avgjørelser gjort i kommunalt FAU vil passe alle skolene. 
Det et derfor ikke ønskelig fra vår side å opprette kommunalt FAU. 

5 Mapper i 
Google Disk

Da Hanne som skulle snakke om temaet måtte melde avbud, ble ikke dette 
punktet gått skikkelig igjennom, men vil bli tatt opp igjen på neste møte. 

Men i hovedsak går det ut på å samle årshjul, dokumenter og maler for 
hvert av trinnenes oppgaver (åpen kveld, 17 mai, ect.) i dokumenter via 
Google Disk, som kun vi i FAU vil ha tilgang på. 

6 Verv neste 
skoleår 
(økonomiansva
rlig)

Økonomiansvarlig Hanne Forbord skal dessverre flytte til sommeren, men 
sitter i vervet ut skoleåret.  
Med en ny økonomiansvarlig valgt inn nå på våren vil det bli mulig å få 
samarbeidet i en fin overgang. 

Det ble ikke valgt inn økonomiansvarlig dette møtet og vi håper noen ønsker 
å stille.

7 Valg av ny 
leder

Anette begynner å jobbe som skoleleder på en annen skole i kommunen 
etter vinterferien, og kan derfor ikke sitte i SU/driftsstyre. Hun trer derfor 
av som leder for FAU på Maura Skole, men vil fortsatt bli sittende i FAU som 
vanlig representant. 

Det ble ikke valgt inn ny leder på møtet og nestleder Rita Omvik vil derfor 
bli satt inn som midlertidig fungerende leder, med Christian Bendz som 
støttespiller, til ny leder blir valgt inn. Det vil derfor bli satt opp et ekstra 
møte før påske slik at vi snarest får valgt inn ny leder. 

Det kan også informeres på foreldremøtene nå utover våren at FAU trenger 
leder, og om noen av foreldrene som ikke sitter i FAU kunne tenke seg å bli 
med i FAU for å bli leder. 

Det er viktig å presisere at ny leder må velges inn senest neste møte.



Referent: Camilla Bongé Nakken 

8 Eventuelt SU (driftsstyret): 
Det bes om personlige varaer for representantene og derfor blir vara Hilde 
Haugen satt som Rita Omvik (midlertidig leder) sin vara og vara Anna Sköld 
satt som Christian Bendz sin vara. 

Kløvberget - Status: 
Ingen endring i status siden møtet i høst. 

Parkering: 
Skolen har meldt inn om behov og ønske om skilt vedrørende 
parkeringssituasjonen ved skolen. 

Trafikksikkerhet: 
Med både 50- og 60 km sone utenfor skolen og med et buss-stopp i grøften i 
krysset opp mot skolens parkering stilles det spørsmål ved 
trafikksikkerheten rundt skolen. Fylket som eier veien har tidligere stilt seg 
uforstående til problemet. 
SU og rektor bes om å ta opp igjen om trafikksikkerheten, da det ønskes 
både lavere fartssone samt at buss-stoppet i krysset fjernes. 

Lys i skolegården: 
I mangel på snø den siste tiden har det vært ekstra mørkt om morningene 
og dette merkes godt i skolegården da blant annet lysene ved skøyteisen 
ikke er skrudd på.  
Rektor skal sjekke opp om lysene kan bli skrudd på tidligere. 

Klassekasse: 
Økonomiansvarlig ønsker at det er to ansvarlige for klassekassene på hvert 
trinn for å øke sikkerheten til klassekassene. Dette ble vedtatt i møtet og 
FAU representantene for hvert trinn bes om at dette tas opp på kommende 
foreldremøter og at det blir valgt inn en ekstra ansvarlig for hvert trinn. 

Mauren: 
Lederen for Mauern, Marte, kan informere at arbeidet med å male Maueren 
er ferdig og at de nå skal male litt kunst på en vegg.


