
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE
Dato: 08.10.2019 Tid: 19.00

Sted: Maura Skole, administrasjonsbygget

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og rektor

OPPMØTE  08.10.2019

1. trinn  

1A Maria Nyland Johansen FAU-representant X

1A Benedicte Randby Klassekontakt/ FAU-vara

1B Camilla Lerberg FAU-representant X

1B Linda Vestengen Klassekontakt/ FAU vara

1C Hanne Forbord FAU-representant. Økonomiansvarlig X

1C Carl-Magnus Lundgren Klassekontakt/ FAU-vara X

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 X

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

3A Karin Økern Klassekontakt/ FAU-vara X

3B Marte Aasen Fredriksen FAU-representant X

3B Karina Petersen Klassekontakt/ FAU-vara

3C   FAU-representant

3C Katharina Sølvberg Klassekontakt/ FAU-vara

4. trinn

4A John Helge Selliseth FAU-representant

4A Ricard Velandia Wold Klassekontakt/ FAU-vara X

4B Rita Omvik FAU-representant. Nestleder X

4B Fred Andre Wiik Klassekontakt/ FAU-vara

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

5B Marius Østby Klassekontakt/ FAU-vara

5C Kristin Alstad FAU-representant X

5C Anniken Larsen Klassekontakt/ FAU-vara

6. trinn

6A Lill Johansen FAU-representant X

6A Maria Osan Klassekontakt/ FAU-vara

6B Camilla Smestad Wærhaug FAU-representant

6B Hanne Guro Rønning Klassekontakt/ FAU-vara

6C Christian Bendz FAU-representant

6C Øyvind Granberg Klassekontakt/ FAU vara X

7. trinn

7A André Østli FAU-representant X

7A Rune Frilseth Klassekontakt/ FAU-vara

7B Frank Sæther FAU-representant X

7B Linn Rønning Klassekontakt/ FAU-vara X

7C Roy Arne Sveen FAU-representant X

7C Erling Olesen Klassekontakt/ FAU-vara

SFO

Tone Kristoffersen FAU-representant X

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 Kløvberget forblir stengt inntil videre pga. 
sikkerhet da det ved befaring ble funnet mange avvik på hindrene. 
Det er kommunalt vedlikehold som fører tilsyn på Kløvberget, men det er 
usikkerhet rundt hvem som skal stå for vedlikehold og finansiering av dette. 
Det er kommunen som er grunneier og både skolen og nærmiljøet benytter 
seg av Kløvberget. 
Skolen har ikke mulighet til å påta seg ansvaret og kostnadene med 
vedlikehold og undersøker om dette er kommunen sitt ansvar. 

Rektor ber om at foreldre og foresatte ikke går inn i skolens ganger før etter 
at det har ringt ut, av hensyn til at skoledagen ofte avsluttes i gangene eller 
andre ting kan foregå i gangene, grunnet taushetsplikt for hva som skjer i 
skolehverdagen til enkeltelever. 

Rektor håper at hennes forklaring av §9A ble godt tatt i mot og at alle følte 
de forsto paragrafen.

3 Åpen kveld 
(06.11)

Åpen kveld blir holdt 06.11 kl. 18.00-20.00 og er for at foresatte skal få et 
innblikk i skolehverdagen til barna. 

Tilbakemelding om at det ble kork ved kiosk og lodd i fjor, så det er ønske 
om å dele opp mer for bedre flyt.  

Det ønskes kart på både invitasjon og rundt om i skolen om hvor kiosk og 
lodd befinner seg, samt hva som skjer i de forskjellige klassene. 

Det ønskes tydeligere informasjon om hva kvelden handler om og hva målet 
for kvelden er, samt at det blir vist mer hva elevene gjør enn hva de lager. 
Åpne for mer aktiviteter i klassene, hvor alle kan delta uansett klasse og 
trinn. 

Åpen kveld ble i sin tid startet opp som en del av Grunnskolens uke, men 
har fortsatt i regi av FAU og skolen.  

2. trinn har ansvaret for planlegging og gjennomføring av Åpen kveld.

4 TV-aksjonen I forbindelse med årets TV-aksjon vil det bli laget pedagogisk opplegg i 
klassene. 
Det vil også bli et løp hvor man kan velge om man vil sponse eleven med et 
selvbestemt beløp per runde.  
Trinnene blir delt opp i grupper og løper gruppevis. Runden er på 1 km, men 
det skal sett på muligheten til en kortere runde. 

FAU er blitt spurt om å stille opp med saft og trivselsgruppen er satt på 
saken.  

Det kom forslag om FAU kunne delta sterkere neste år, med diplomer og 
premier, og det blir informert om at Rynkeby skoleløp gjerne stiller opp og 
hjelper til om det blir spurt.



5 Trafikk Det er kaos med biler ved levering og henting, og det må bli gjort noe før 
det skjer en ulykke. 

Parkeringen bak skolen er for de ansatte og har ikke plass til at foresatte 
parkerer. Parkeringen er også enveiskjørt og det ble etterspurt bedre 
skilting og piler på asfalten, samt om det bør være makstid for stop. 
Det er ikke mulig å parkere på Rema 1000 eller vellet og det oppfordres til 
at de som har mulighet til det går. 

Det burde vært større avslippsone og spørsmål om skolebussholdeplassen 
kan benyttes til dette og at skolebussen benytter seg av de andre 
bussholdeplassene like ved. 

Flere melder om utrygge skoleveier med dårlig sikt, høy fart og uten 
gangvei. I vinterstid forverres dette grunnet snø. 
Store steiner som har kommet i grøften ved Rema 1000 hindrer sikt ved 
skolens største veiovergang. 
Flere melder om høy fart, særlig ved Rema 1000, og at mange velger å kjøre 
igjennom Rema 1000 sin parkering i høy fart for å slippe å stoppe for 
veiovergangen. 

Foreldre må ta mer ansvar. 

Kommunen bør komme på banen med trafikk sikkerhet og 
parkeringsmuligheter mens vi venter på utbygging.



6 Arbeidsgrupper Gruppene ble oppretter for å skape engasjement innad i FAU.  
Ta eierskap for gruppen din. Hver gruppe skal ha en leder som samler 
gruppen og rapporterer til FAU-leder. Gruppene kan ha digitale møter for å 
frigjøre tid i travle hverdager. 

Innkjøpsgruppen: 
Har ansvar for innkjøp og å finne best pris. Økonomiansvarlig bør sitte i 
gruppen, ikke nødvendigvis som leder. 
Kan ta avgjørelser på små innkjøp selv, mens større innkjøp avgjøres i FAU. 
   - Sigrid Kibsgaard, 2A, leder 
   - Hanne Forbord, 1A, økonomiansvarlig  
   - Madeleine Jakobsen, 2C 
   - André Østli, 7A 
   - Roy Arne Sveen, 7C 

Skøyteis: 
Er sesongbasert og har ansvar for å lage og vedlikeholde skøytebanen på 
fotballbanen om vinteren.  
Skøyteisen har egen Facebook-side; Skøyteisen Maura Skole, hvor alle som 
vil kan melde seg om de ønsker å bidra. Skøyteisens leder kan og kontaktes 
på tlf. 95231956 eller frudle@hotmail.com 
   - Stian Fredriksen 
   - Carl-Magnus Lundgren, 1C 

Trivselsgruppen: 
En viktig gruppe som jobber med anti-mobbing, morsomme sprell og å øke 
trivsel på skolen. De samarbeider med elevrådet for å få innspill fra elevene 
og samarbeider med skolen. De jobber for både hele skolen eller trinnvis. 
   - Rita Omvik, 4B, leder 
   - Madeleine Jakobsen, 2C 
   - Camilla Lerberg, 1B 
   - Kristin Alstad, 5C 
   - Frank Sæther, 7B 
   - Tone Kristoffersen, SFO 

FAU-rommet: 
Rydde og organisere lageret til FAU. Ansvarlig for utlån. 
   - Lill Johansen, 6A, leder 

Mauern: 
Holde orden og leie ut lokalet (ikke for privat utleie), lett vedlikehold. 
   - Marte Aasen Fredriksen, 3B, leder 

Kommunikasjon: 
Få ut informasjon fra FAU på FAU-siden på Facebook og administrere 
Facebook-siden.  
Dele informasjon via sekkepost eller transponer. 
Kunne få ut budskap på en god måte. 

Før neste møte bes gruppene om å lage fire linjer om hva gruppen 
innebærer til årshjulet.

7 Avstemming Det ønskes at FAU-representanter for trinnet tar ansvar for sin gruppe og 
setter igang planleggingen av «Åpen kveld» (2. trinn), «Grøtdag» (3. trinn) 
og «17 Mai» (4. trinn). 
Samt at det settes av 30 minutter etter arrangementet til å finne ut hva 
som gikk bra og hva som gikk dårlig og rapportere det til FAU-leder. 

Godkjent i avstemming. 

FAU-representanter fra 3. trinn bes om å komme i gang med grøtdagen og 
bestilling av grøt kan tas via Lena på kontoret.

mailto:frudle@hotmail.com


Referent: Camilla Bongé Nakken 

8 FAU FAU er viktig for å bedre skolehverdagen for barna, for trivsel og trygghet. 
Det er et spennende og interresant arbeid hvor man får innsikt og oversikt i 
skolen. 
Man får mulighet til å bli med i planleggingen av skolehverdagen og å bidra 
og påvirke. 

Under møtene er det viktig med god struktur og en god møteplan. 
Å kunne ta gode avgjørelser uten mye diskusjon, her er det viktig å bruke 
gruppene godt. 

Det er viktig at alle deltar på FAU, men det er greit at ikke alle vil prate, så 
send gjerne mail om det er noe du ønsker å ta opp. 

Det er ønskelig med fire faste møter i året, med mulighet til å innkalle 
ekstra ved behov. En diskusjonsgruppe for FAU blir opprettet på Facebook 
for å minske det behovet. 
Forslag til faste møter er et i august, et etter høstferien, et før vinterferien 
og et før påskeferien. 

Neste møte satt til torsdag 30 januar 2020, kl. 19.00.

9 Eventuelt PC/nettbrett til barna etterspørres. 
Politisk sak som skal behandles i kommunen før jul. Skolen har stort ønske 
om å få dette igjennom da nåværende utstyr er gammelt og tregt. 
Om det blir vedtatt at skolen/elevene får PC/nettbrett kommer felles 
kommunale retningslinjer om ansvar og forsikring. 

Ved arrangementer som foregår utendørs kan nøkler kvitteres ut etter 
avtale hos Lena på kontoret. Dette skal skrives inn i årshjulet. 

Midlertidig gjerde på fotballbanen. Noe er galt med drenering og må 
utbedres. 

Elevrådet har kommet med ønsker om innkjøp av vennebenk, nett til 
pingpong, flere søppelkasser og vannkilder med kaldt vann. Innkjøpsgruppen 
skal ha møte med elevrådet. 

Rektor ønsker låsbare skap på FAU-rommet da en del er blitt borte fra 
lageret. Det bør også være få som har tilgang på rommet og alt som lånes 
må kvitteres ut og inn via FAU-gruppen. 

Mauern ønsker seg mer reklame.


