
Referat fra møte i FAU 12.02.2019 
 
-Rektor orienterer rundt knivhendelse ved skolen og oppfølgingsarbeid rundt dette. De 
involverte er ivaretatt. Psykososialt team er fremdeles involvert for de som ønsker. 
Politisak. 
  
-Gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen er utsatt, blir gjort etter 
vinterferien, "SPEKTER" (ikke anonym undersøkelse som oppfølging av 
elevundersøkelsen) og "UngData-undersøkelsen" som går på unges oppvekstvilkår skal 
også gjennomføres denne våren, info senere. Skolen sammen med kultur/idrett og 
Fredrikstad Basketklubb har startet opp baskettrening umiddelbart etter skolen som 
sosialiseringstilbud mandager og onsdager.  
  
-Referat fra tidligere skoleår ligger ikke på kommunens side, kan ifølge rektor hentes 
opp dersom man ønsker at de skal publiseres på nytt.  
  
-Nett-vett-kurset "Delbart" som holdes av Kripos/lokalt politi planlegges å bli vist for 
alle elever i regi av skolen. ( https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-
fakta/aktuelt/nyheter/2019/01/24/delbart-om-ulovlig-bildedeling-blant-ungdommer/) 
Kan vurdere senere om man skal ha foredraget for foreldre også?    
  
-Skolebussen:  

-Episoder hvor den uteblir uten at elever får beskjed. Kan skyldes dårlig føre. 
Skolen varsles ikke fra busselskap. Dersom bussen ikke kommer, er det fint om 
elevene melder skolen slik at de får tatt tak i det.  
-Flere episoder med at bussen sklir ut fra veien og en alvorlig hendelse hvor 
bussen kjørte ut av veien med større skade på bussen og sykehusinnleggelse av 
elev. Skolen har klaget til buss-selskap ang. rutiner ved ulykker og vinterføre.  
-Buss-selskapet  mener det skyldes dårlig vedlikehold/brøyting/salting. Skolen har 
sendt inn klage ang. dette til Østfold Kollektivtrafikk ifølge rektor. FAU sender 
melding til kommunen ang. dette og evt. konsekvenser ved brudd på rutiner.   

  
-Orientering fra referansegruppa om nytt skolebygg. Mulig for alle å komme med 
innspill, tegninger ligger ute på FAU-gruppa på facebook.  
  
-Forslag fra forelder ang. blomsterhilsen til lærer i forbindelse med sykdom. Kommer 
frem til at blomsterhilsen kan gis i regi av trinnet, ikke FAU. Maria Johansen informerer 
til aktuelt trinn/forelder.  
  
- Cathrine Eide orienterer ang. 17. mai. Ønske fra 17.mai komiteen at man forlenger 
arrangementet i hallen fra 13.00- 15.00 til 13.00-15.30, enighet ang. dette i FAU.  
80% av overskudd av arrangementet går til 10. trinn som er ansvarlig for 
arrangementet, 20 % til FAU.   
Neste 17. Mai møte mars 12. mars kl. 19.30 hvor representanter fra fjorårets 17. mai 
komité møter.  
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-Trafikalt grunnkurs på Hvaler ungd skole: 32 stk gjennomført før jul, 16 stk skal 
gjennomføre i februar. Vellykket tiltak.   
  
-Økonomi/Utlegg til skoleball mm - Magnus og Lindis informerer 
  
  
Utlegg skoleball 2018 på 2491kr, FAU dekker hele beløpet.  
  
<<ball budsjett  2018.xlsx>> 
<<ball regnskap 2018.xlsx>> 

  
Status økonomi: 
Oversikt på FAU konto pr dd 41 000,- 
  
Avklaring ang. spørsmål overskudd avslutningstur 16/17. 
Sak: Det er av foreldre fra 10 trinn kommet frem info om at overskuddet fra tidligere 
skoletur har blitt skjenket FAU. 
Mail av 01.09.17 fra Anne May Olsen: 
"Vi har nå ferdigstilt våre regnskaper for 17.mai og turkomiteen. Det viser seg at vi har 
et overskudd på kr 18 756,-   

Dette skyldes i hovedsak at vi ikke ble fakturert for de 4-5 elevene som ombestemte seg 
i forhold til deltagelse. 
I går på vårt siste møte i tur/17. komiteen i går kveld besluttet vi å forære 
ungdomskolen v/ rektor. Vårt ønske er at pengene skal benyttes til noe av mer varig 
verdi for elevene, gjerne i forbindelse med den nye skolen." 
  
Denne summen står nå på egen konto til skolen, øremerket tiltak som nevnt i mail 
over. De ble altså ikke gitt til FAU, men til skolen. Utifra dette mener FAU at det er 
rimelig å bruke summen som referert i mail fra Olsen, og ikke til skoletur, FAU eller 
annet.  
  
Cathrine får nøkkel til adm.bygg i Magnus sitt fravær.  
  
  
Neste møte: Tirsdag 9. april kl. 19.30.  
 
 

 


