
Referat FAU-møte 20.11.18 
  

Til stede: Fremmøtte markert med blå  

  

Basisgruppe Klassekontakt Vara 

8 grønn Halvor Torgersen Anne-Gro Sæther 

8 blå Inger Kristine Ø. Samuelsen Kjell-Ivar Helgestad 

8 gul Maria H. Johansen Louise Olsen 

9 grønn Kari Bjørke Anne Gyro Karlsen 

9 blå Magnus Krossby Trine Gjerløw/Maria Bakke 
Vik 

9 gul Bente Svennes Mette Høisæther 

10 grønn Cathrine Aasgaard Eide Divana Nakkim 

10 blå Helene Marie W. Eriksen Ellen Pahle Anker 

10 gul Lindis Johansen Anna Auganes 

Administrasjonen Tone Gunnersen   

  
  

AGENDA 

1. Starter med info angående dusjvegger - det vil komme personell fra eiendomsavdeling/drift i 
Hvaler kommune. 
2. Rektor sier litt om skoledrift, byggeprosess, skoleball og andre relevante saker før hun forlater 
møtet. 
3. Vi har høringssaken, bruk av midler for å støtte skoleball og plan for gjennomføring. Økonomi FAU 
konto 
  
Godkjenning av forrige referat (https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/hvu/180918---
motereferat-fau.pdf) Fremtidige referater vil også bli lagt her og Tone vil sende mobil melding når 
det er lagt ut. 

  
Informasjon fra ledelsen v/Tone 

https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/hvu/180918---motereferat-fau.pdf
https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/hvu/180918---motereferat-fau.pdf


  

-Ang. mulighet for bedre skjerming for hver enkelt elev i skolens dusjer:  

Avd. leder for eiendom i Hvaler kommune; Jon Edgar Johansen, informerer da det er 
kommunen som eier bygget. 

- skillevegger mellom hver enkelt dusj er billigste alternativ. Forheng ikke aktuelt pga 
skolen «forventer» at disse blir ødelagt av elever.  Usikkerhet om skillevegger vil løse 
problemet ang. sjenanse/skjerming for elevene og kommer frem til at Tone skal ta det 
opp i elevrådet for å prøve å finne best mulig løsning. (spørreundersøkelse blant 
elevene). 

-Ombygging/nybygg/uteareal forventes ferdig innflyttet ila januar. I forhold til uteområdene, 
kommer skolen også til å søke om sandvolleyballbane.  Kommunen har bevilget ekstra penger 
og skolen får derfor nytt inventar i hele nybygget.  

-Skoleball 6. des. som arrangeres av elever og FAU 9.trinn. Elevråd søkt FAU om økonomisk 
garanti.  Inngangspris 100,- pr elev.  Elevene ønsker ikke middag i år, kun kaker. Varer fra 18.30 
til 22.30. Nulltoleranse for alkohol, rektor har alkometer som kan brukes og rektor er til stede 
hele kvelden. «Afterparty» arrangeres IKKE av skolen. 

-SU: Cathrine referer fra møtet, se referat på kommunens hjemmeside. 
(https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/hvu/referat-fra-su-smu-08.11.18.pdf) 

-noen utfordringer i skolemiljø med enkeltelever. Tiltak/forebygging med ekstra miljøarbeider, 
jente/gutte-grupper.  Null-toleranse for vold. 

Elevundersøkelsen kommer i des, denne er obligatorisk for elevene.  

Hippocampus-prosjektet: Pågående søvn/kost-prosjekt på 9. trinn. Foreldre vil bli invitert til 
fiskemiddag i forbindelse med dette. 

Skooler skal utfase Fronter.  Noen foresatte melder inn at Fronter ikke virker lengre? Tone 
sjekker.   

Ustabilt nett/data-problemer på skolen i enkelte bygg etter bygging/graving/omlegging, IT-
avdelingen sjekker og skolen anskaffer nye pc-er da Pc’ene som 9.trinn har ikke fungerer så 
godt opp mot ny nettløsning  

Tone sjekker at rutiner med vedlikehold/rengjøring av aggregat i kjølerom fungerer. 

  

FAU 

-Skoleball: Støtte til skoleball? Enstemmig vedtatt at FAU støtter med 2000,- hvis behov. 
Foreldre 9. trinn ansvar for vakter (2 skift) og rydde ut /inn kaker. Magnus legger ut 
fordelingsskjema på FB. 

-Høringssak: FAU skal gi tilbakemelding ang foreslått oppheving av skolekretser i forbindelse 
med ny skolestruktur. Tatt opp i FAU og på våre elevgrupper på FB og vi har ikke noe å tilføre, 
Magnus videreformidler til kommunen. 

  

https://www.hvaler.kommune.no/globalassets/hvu/referat-fra-su-smu-08.11.18.pdf


-Byttedagen: Flere som ville selge enn som ville kjøpe, men mulig det blir bedre når 
arrangementet blir mer kjent etterhvert? Bør man ha arrangementet tidligere på høsten?   Det 
bør være flere muligheter å henge opp kjoler (kosteskaft/stativ) og hel-speil. Invitere inn 7. 
trinn? Mulighet for å vippse? 

 Byttedag på andre ting? Vinterutstyr? Elektronisk bytting via facebook/egen side? Lindis 
sjekker.  

Anne Gyro kaller heretter inn for møter 

Endring av møtedatoer: Neste møte 12. februar kl. 19.30, så 9. april k. 19.30.  

  
 


