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Referat fra møte i FAU  30.mai 2013. 
 

Tilstede: Gunn Tveiten, Marit O Eidal, Berit Kauserud, Anne Hilde Fragått, Helene 
Limås, Tonje Tonby, Borghild Hjelmeset.  

 
Sak 1: Årmøte. 

 Det skulle ha vært årsmøte i FAU nå i vår, men det blir flyttet til høsten. 
Dato:  Torsdag 29.august kl. 18.30. 
Årsmøte først.  Styremøte etterpå med konstituering av nytt styre. 

 
Sak 2: Årshjul for råd og utvalg. 

Det er utarbeidet nytt årshjul for råd og utvalg ved Prestfoss skole.  FAU mener det ser 
greit ut, og at det er lettere å evaluere når det er prøvd ut ett år. Årshjulet skal 
evalueres av SU den 3.juni. 
 

Sak 3: Ordensreglement. 
Forslag til endringer av skolens ordensreglement skal behandles av SU 3.juni. 
Barneskolerektorene har samarbeidet om endringene. 
  

Sak 4: Orientering fra møte i Kommunalt FAU  
• Det blir nye og større busser fra høsten av. De er med automatgir, og de skal kjøre 

piggfritt. 
• Flere søker om skoleskyss pga. farlig skolevei; 35 stk i kommunen.  

Kommunen har hatt en gjennomgang av veiene sammen med Trygg Trafikk, og på 
bakgrunn av disse vurderingene har noen søknader blitt avslått. 

• Ang. skolestrukturen. Det er nedsatt ei gruppe i kommune som har arbeidet med dette 
i vår. De har hatt 3 møter, og skal legge fram noe for hovedutvalget til høsten. De 
kommer ikke til å komme med noen konklusjon, men belyse ulike sider om hva som 
kan gjøres. 

• Temakveld – felles foreldrekveld. Beregner en kveld i oktober med tema som går på 
foreldre og foreldrerolla. 

• 17 – mai. Skal lærerne være med i toget eller ikke? 2 lærere fra hver skole får i dag 
godtgjørelse for å være med i toget. Hva mener foreldra? Fra neste år bør det lages et 
skriv til alle foreldre ang. 17.mai, med info om hvordan toget skal være, hvem som har 
ansvaret osv. Slik info har til nå bare gått ut til klassekontaktene. 

• 17-mai komiteen har overført penger fra feiringa av dagen til FAU. Det må gjøres 
vedtak på hvor mye korpset skal få av de pengene. Forslag om 30% av overskudd. 
  

Sak 5: Kulturskoletime inn i skolen.  
- til høsten får 4.klasse Kunst og håndverk – 1 time pr. uke 
- til våren (2014) får 3.klasse Kor/rytme – 1 time pr. uke. 
  

Sak 6: Uteområdet  
Uteområdet vil bli ordnet med gravemaskin. Dette skal gjøres samtidig med at det skal 
settes opp nett på deler av fotballbanen. Leikestativene kan da settes opp. Otto Skare 
gjør avtale om dette. 

   
NYTT møte i FAU:  torsdag 29.august 2013 kl. 18.30. 
referent; Borghild Hjelmeset    

 


