
FAU møte 01.09.20, Oltedal skole 

Tilstede: Tobias Harry Wittchen, Tor Magne Auestad, Harald Dirdal, Enrico Graf, Sabrina Oftedal, Camilla 
Christiansen og Målfrid Heien Førde. 

 

Nytt styre for skoleåret 2020/2021: 

Tor Magne Auestad – Leder + SMU/SU 

Enrico Graf – Kasserer 

Tobias Harry Wittchen -  kommunalt FAU 

Harald Dirdal -  kommunalt FAU 

Camilla Christiansen - SMU/SU 

Sabrina Oftedal - referent 

 

1. Ny foreldremøte plan: 

Det er blitt satt opp et forslag til ny foreldremøteplan av skolen. 

Det har vært et ønske fra foreldre å ha foreldremøtene for de forskjellige klassetrinnene på ulike tidspunkt. 
Foreldre med elever på flere trinn kan da delta på alle foreldremøter for sine barn. 

Dette vil skolen imøtekomme og vil holde foreldremøtene til hver klasse på forskjellig tidspunkt. 

Skolen ønsker også å ha foreldremøter med ulike tema for 1.-7. klasse og et for 8.-10. klasse. På disse 
møtene kan det gjerne bli invitert en foredragsholder for å holde foredrag om aktuelle tema som f. eks. 
mobbing, nettvett, psykisk helse, rus o.l. FAU kan gjerne komme med innhold. 

Til disse foreldremøtene er det også et ønske om å invitere barnehageforeldre.  Det kan være spesielt 
aktuelt for foreldre med barn som går siste året i barnehagen. 

Skolen skal ta opp dette til høsten 2021. 

 

 

2. Sak tatt opp av foreldre: 
Elever med et annet morsmål enn norsk snakker sitt morsmål på skolen sammen med andre elever med 
samme morsmål. Det ble ytret et ønske om at elevene snakker norsk sammen når de er på skolen.  

Elevene bør gjerne bli oppfordret til å blande nasjonaliteter slik at det ikke blir egne miljøer for hver 
nasjonalitet. Her bør foreldre også ta ansvar. 

I mat og helse faget kan gjerne elevene lage mat fra de ulike nasjonalitetene i klassen. Elever kan også få 
vise frem/presentere landet de er fra for de andre elevene, noe som kan hjelpe å skape kulturforståelse.  

 

 

 



3. Status på renovering av gamle skolen: 
Fasaden er pusset. Det er montert utvendig solskjerming. Nye benker ute. Inne er det malt lyst på både 
vegger og i tak. Gulvet er byttet ut og det er montert varmekabler. Ellers diverse ny innredning.  
 
 

4. Nytt lekestativ og gjennomgang av lekeplasskontroll: 
Skolen er veldig fornøyd med nytt klatrestativ i skolegården og takker FAU for hjelp med montering. 
Klatrestativet er til stor glede for elevene. Klatrestativet får benyttes av 5. klasse og oppover. 
Det skal utbedres noen småfeil på de eldre lekestativene som snor- og fingerfeller. 

 

5. Skolegårdfesten: 
Den ble ikke gjennomført i vår og planen ble å forskyve den til høsten. Grunnet korona situasjonen vil 
skolegårdfesten igjen bli utsatt til våren. Skolegårdsfesten er en god inntektskilde til FAU med tanke på 
f.eks. juleballet, men det skal være mulig å få gjennomført dette allikevel. 

 

6. Trafikksikkerhet langs skoleveien og anbefaling for sykling: 
Skolen og FAU ønsker ikke at elevene skal sykle eller bruke sparkesykkel til skolen før påbegynt 5. klasse 
grunnet trafikksikkerheten langs skoleveien. Det kan fort skje uhell med de yngste barna. 
Hjelm skal være en selvfølge for barna som sykler til skolen. Her må foreldre følge opp. 
Dette vil bli tatt opp på foreldremøtene. 
 
Det kom forslag til å arrangere en sykkel dag på skolen og ha ulike aktiviteter med sykkel/sparkesykkel.  
Et annet forslag var å ta ″sykkellappen″ i skolegården der elevene skal utføre ulike øvelser som viser 
hvordan elevene behersker sykkelen.  

 

7. Fravær for elever rett før og rett etter sommerferien: 
Foreldre melder sin frustrasjon over elever som gjerne tar sommerferie 1-2 uker før påbegynt 
sommerferie og 1-2 etter skolen er begynt på høsten.  

Det må søkes om permisjon og det er egne retningslinjer når det gjelder fravær som blir fulgt. 

Skolen anbefaler at elevene følger skoleruten så langt det lar seg gjøre. 
Dette kan tas opp på foreldremøter. 

 

8. Oltedal turn ønsker seg et ekstra rom i tillegg til gymsalen grunnet for lite plass da to partier går samtidig. 
En løsning kan være å bruke gangen utenfor gymsalen. Foreldrene til de minste kan sitte inne i 
garderobene. Denne løsningen kan prøves ut.  

 

9. Referat fra FAU møter skal også bli sendt ut på SchoolLink i tillegg til å bli lagt ut på nettsiden til skolen. 

 

 

Nytt FAU møte er satt til tirsdag 20.10.20 kl. 18:00. 


