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Referat fra møte i FAU  4.mars 2014. 
 

Tilstede: Anne Hilde Fragått, Elisabeth Skare, Hilde Hansen, Hege Flågan Strand,  
               Åse Lina Hunstad, Berit Kauserud, Marianne Havikhagen, Borghild Hjelmeset. 
 
Sak 1: Referat forrige møte ok. 

 
Sak 2: Skole – hjem samarbeid 

Ny – ferdig opptrykt plan, felles for alle skolene i bygda. Ser fin ut, enkel å lese - 
oversiktlig.  
 

Sak 3: Juletrefest. 
Aktuelt å flytte juletrefest til desember. Noen trinn har tatt det opp på foreldremøetene. 
Meningene har vært delte - noen for, andre imot. 

 Utfordringer:  
- Er gymsal på ungdomsskolen ledig?  
- Ledig til øving?   
- Juletre før jul? 

 Videre arbeid: FAU v/Berit tar kontakt med Kari P. for å høre om det er mulig å flytte                  
                              tidspunktet for juletrefesten. 
 
     Hvordan oppfører vi foreldre oss når barna har underholdning? Opplevde at mange    
     foreldre kun fulgte med da deres barn hadde underholdning, eller satt de og pratet. Det  
     samme opplevde rektor når hun skulle presentere neste års 1.trinns elever. 
     FAU ønsker at foreldrekontaktene tar det opp på foreldremøtene til høsten. 

I tillegg legges det en lapp om dette i Juletrefest-permen. Si noe om dette når en  
ønsker velkommen. 

  
Sak 4: Miljøkveld. 
 Nerstad hadde dette i høst, kan vi få det til på Prestfoss? 
 Vi tar opp igjen saken ved starten av skoleåret 
            Tema på Nerstad var «Voksne skaper vennskap sammen» og de hadde følgende  
            opplegg: 

- Alle foreldra til alle klassene med barna + lærere. 
- Ulike grupper med gruppearbeid – aktiviteter. 
- Bestilt mat 

 
Sak 5: Forestilling – salg? 

Vi går for å ha salg av kaker, kaffe og saft før forestillingene tirsdag 8.april og torsdag 
10.april 
Alle klassene tar med 1 kake (langpanne) ev. boller pr. dag + 2 kanner kaffe pr. klasse 
hver dag. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Sak 6: Lærere som jubilerer  

FAU ønsker ei liste på jubilanter av lærerne. Dette for at barna kan lage litt «sprell» 
for sin lærer. 

 

Sak 7: Eventuelt 

• skidag – få kjørt løyper 
• skiutstyr har en selv ansvar for. Husk å merke utstyret 

 
 

 

 

NYTT møte i FAU:  tirsdag 25.mars kl. 18.30. 
 
     
referent; Borghild Hjelmeset 

 

 

 


