
Referat fra FAU-møte 07.02.2019 
 
Tilstede: 
Inger Marie, Kim, John, Randi, Målfrid og Ellen 
Fraværende:  
Bente og Eivind 
 

● Juleball - evaluering 
● Vellykket juleball, pent pyntet og fint ryddet. 
● Det ble opplyst om et “fest-nummer” som elevene kunne sende sms til. Dette 

var mot sin hensikt i og med at vi ønsket å ha mobilene på gangen.  
● Ingen foreldre fra Dirdal. Det må det være neste gang. Usikker på hvorfor. 

Glemte vi i Oltedal FAU å gi beskjed? 
● Vi må ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig i gangen.  
● Musikken var til tider litt “drøy”. Kan vi oppfordre til litt variert musikk neste år? 

Henge opp lister på skolen som elevene kan skrive på. 
● Nok pizza. Merke de ulike pizzaene neste år. Ha glutenfri pizza på eget bord.  
● Kan FAU bruke andre foreldre til å sitte vakt på juleballet neste gang? 
● Har FAU VIPPS-konto? Då kan elevene fra Dirdal betale for ballet via VIPPS. 
● Kjekt at elevene fra Oltedal og Dirdal kan treffes! Har vi andre muligheter for å 

treffes? Har hatt idrettsturnering en gang.  
● Husk: Les evaluering før neste juleball! 

 
● Parkeringsplassen/skolen 

● Kommunen tok tak veldig raskt. Bra jobba John!  
● Bra resultat så langt. Mangler litt lys, og det kommer et sykkelstativ etterhvert. 
● Kan FAU lage et tak til sykkelstativet? Kanskje på dugnaden til våren.  
● Skal også komme en inngjerding til søppeldunkene. 
● Fasaden til skolen står for tur. Vinduene skal skiftes, det skal isoleres bedre 

og komme utvendig solskjerming. 
 

● Dugnad til våren -  Her er også innspill fra SU 
● Tak til sykkelstativ 
● Luking/ klipping av greiner 
● male bingen/ volleybanen/ lekeapperater 
● legge på ekstra bark? 
● lage en ny akebakke til skolen 
● skifte lås på grillhytten, eventuelt fikse det som er i ustand 

 
 
 
 
 
 

● Temakvelder 



● KFAU ønsker å kjøre felles temakvelder for alle skolene. 
● I år blir det Siw Bjørkås i Ålgård kirke, 14.mars kl.20.00-21.30. Gratis inngang. 
● Målfrid sender ut informasjon på Schoollink og legger ut artikkel på hjemmesiden. 
● Kim legger ut informasjon på Facebook, Ellen henger opp lapp på butikken.  
● Har fått forespørsel fra “Fortelleretaten”. Kan se til høsten om vi kan samarbeide med 

Oltedal barnehage om en felles temakveld. 
 

● Klassetur i 10.kl 
● Kan KFAU lage noen felles retningslinjer som gjelder alle skolene? 
● Slik det er nå er det familier som ikke har råd til å klasseturene. 
● Hvor mye er det greit at en tur koster? Bør vi ha et maks beløp? Oltedal FAU foreslår 

at 5000 kan være maks. 
● Hva er hensikten med en slik tur? Viktig å reflektere rundt dette.  
● Klassen må jobbe dugnad for å tjene inn mest mulig til klasseturen.  
● Noen klasser begynner å spare allerede i 1.klasse, men mye kan forandre seg på så 

mange år, og det kommer stadig inn nye elever. Kunne vi hatt en “buffert” til å hjelpe 
de som ikke har råd? 
 

● EL-sykler 
● Vi opplever ikke at vi har noe problem/utfordring med EL-sykler i Oltedal.  

 
 

● Målfrid kaller inn til nytt møte torsdag 28.mars kl.18.00. 
 
 
Referent: Ellen Meyer 


