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Referat fra møte i FAU  15.oktober 2013. 
 

Tilstede: Berit Kauserud, Elisabeth Skare, Hilde Hansen, Hege Flågan Strand,  
   Borghild Hjelmeset 

 
Sak 1: Tarzanløypa (prosjekt Uteområde). 

Dugnaden var ok. Den ble gjennomført mandag i høstferien og folk sto på, det var bra! 
Det mangler en vaier, men den blir hengt opp ganske snart og da blir løypa klar. Vi må 
ta bilde og få det inn i avisa. Kjekt å få vist fram hva som har blitt gjort. 
Gjensidige får også en takk, siden vi har fått litt penger. 
Blir det penger igjen, vil vi gjerne ha et bordtennisbord til. 
Kunne kommunen bidratt mer til dette prosjektet eventuelt andre prosjekt? 
 

Sak 2: Skyss av barn til og fra skolen. 
Det er ikke lov å kjøre opp Kringstadbakken og parkere på plassen nedenfor skolen.  
Der blir det stengt for parkering når tarzanløypa er klar. 
 

Sak 3: Evaluering av onsdagene. 
 Dette er det skolesjefen som har sagt noe om. KFAU – blir tatt opp der på neste møte. 
 
Sak 4: Skolestrukturen (blir tatt opp litt på foreldremøte). 

• Kommunestyret må gå grundig igjennom hva som er lurt. 

• Slå sammen skolene 1 – 4 og 5 – 7. Får større kompetanse med å slå sammen. 

• Klassene blir større, barna har flere å ”spille” på. 

• Blir ikke noe billigere. 

• Kan bli lengre skolevei for enkelte barn. 
 
Sak 5: Bråk på skolebussen. Barn som klager på bråk, noe vi foreldre må gjøre noe med. 
 Beltebruk – barna må oppfordres til å bruke det. 
 Ny buss til Hiåsskogen. 
 

• Nye nett til fotballmåla. Idrettsparken har ansvar for det. 

• Fotballmøte. Dårlig språkbruk, utvist 1 dag. Fair Play – spille kamper mot hverandre. 

• Andre aktiviteter enn fotball; kanonball, slåball, gjemsel, sparke på boks.. 
 
Sak 6: Nytt møte i KFAU – 11.november. 
 
Sak 7: -  Forestilling på skolen uke 15. 
 -  Juleverksted 16.desember – sender ut skriv. 
 

NYTT møte i FAU:  tirsdag 4.mars kl. 18.30. 
 
     
referent; Borghild Hjelmeset 

 


