
Referat fra FAU møtet 25/4 
 
Tilstede: Ellen, Eivind, Kim Esben, Bente, Inger Marie og Målfrid 
 

● Målfrid takket FAU representantene som kort fortalte om FAU på foreldremøte. 
 

● Satsing “På lag med bygda” 
Har starta med fokus på Ansvar for eige nærområde hvor skolen skal i gang med  
ulike tiltak som: 

- Elevene får utvidet rydde område på skolen som for eksempel luke i 
blomsterkassen, mer kildesortering osv 

- Gjesdal kommune skal lage et “bosshus” til bossdunkene som elevene har 
ansvar for å holde i orden 

- Bossdunk i skolegården slik at eleven holder skolegårde mer ryddig 
- Sjekkliste for ordenshjelpene 
- Ungdomsskolen har ansvar for å holde orden i ungdomsrommet.  

 
Kick off mandag 5. november 
-  Elevene får info om ansvar for jord og bygd 

           -  Åge Oftedal for Gjenvinningsstasjonen har et kort innlegg 
-  Elevene skal ut på tildelte ryddeområder i dalen 

 - Gjesdalbuen kommer 
- Far til Kim Espen - Leif Vognsen- stiller med tilhenger for å få avfall ned til  
  Gjenvinningsstasjonen 

 
- Etter jul blir tema: “Kunnskap om eget nærområde” 

Elevene blir kjent med ulike turløyper, forskjellige mestringsnivå etter alder og 
klassetrinn.  
 

● Utlysning av to 100% vikariat fra 1. januar 2019 
- skolen trenger en 1-7 lærer. 
- en faglærer i engelsk og sammfunsfag på ungdomstrinnet. 

 
● Forslag til skoleruta for 2019/2020 

 
● KUF-møte: skal Oltedal spille inn forslag om felles temakvelder eller skal vi ha eget 

arrangement på foreldremøte i vår? 
- forslag til tema: - Sommerfugl effekten 
- samarbeid med Oltedal barnehage: tema mobbing som barnehagen allerede 

er i gang med.  
- samarbeid med Dirdal skole 

 
● Juleball for ungdomsskolen er fredag 14. Desember 

 
- Møte med elevrådet 27/11 kl. 17-18 
- Alle FAU representanter stiller 



- Gjennomgang av hva er eleven sitt ansvar og hva er FAU sitt ansvar 
 

- Møte i FAU etterpå fra kl 18-19 
- Vi går gjennom planen fra juleballet i fjor og delegere ut ansvar for handling, rydding 

osv.  
- Målfrid har sammen med elevrådet ansvar for invitasjoner - husk allergier 

 
 


