
Møtereferat FAU – 05.10.2017 kl.20-21

Sted: Longyearbyen skole, vekstkroken

Tilstede: Jens Abild (leder/3.trinn), Ane Hammervold Bjørsvik (1.trinn), Trude Holmsen (6.trinn), 

Marit Bratland Pedersen (1.trinn), Emma Johansson-Karlsson (7.trinn), Annika Bengtsson (8.trinn), 

Karina Solberg (4.trinn), Vigdis Foss (9.trinn), Kristn  ybakken (5.trinn), Anne Lise Alexandersen 

(10.trinn)

Forfall/ikke møt; Jannicke Darre Hirsch(2.trinn) / Astrid Vikaune (2. trinn)

Saker:

1)Godkjenning av møtereferat. Møtereferat fra siste møte i vår ble godkjent

2)Valg av fast møtereferent. Sven Are Johansen (4.trinn), ble valgt som fast referent

3)Valg av FAU leder / nestleder. Jens Abild (3.trinn) fortseter som leder for skoleåret 2017/18. 

Trude Holmsen ble valgt som nestleder.

4)TV-aksjonen 2017. TV-aksjonskveld på skolen er i år sat tl onsdag 18. oktober. Inntekten går i år tl

Unicef. Usikkerhet om det er foreldrekontaktene eller lærerne som seter opp arbeidsøkter for elever

og foresate på de forskjellige aktvitetene. Det er ønsker om en oversikt over 

arbeidslistene/oppgavene så tdlig som mulig

5)Utsat høringsfrist på planprogram og oppvekstplan for FAU barnehage og skole. Jens sjekker opp

i dete. Alle medlemmene i FAU oppfordres tl å lese planen og evt. komme med innspill tl Jens.

6)Oppstart foreldrenetverk. Alle klassene har foreldrenetverksgrupper på Facebook. Det 

oppfordres tl at alle foreldre/foresate er med i foreldrenetverksgruppene. Det er også viktg at nye 

foreldre/foresate blir lagt tl i klassens grupper. Det legges ut mye informasjon her, og det er et fnt 

diskusjonsforum. Viktg at det blir vist med en «like» etc. at innlegget er lest, slik at man evt. kan 

kontakte de som ikke har set meldingene på epost/tlf.

Forebyggende forum anbefaler et aktvt foreldrenetverk for alle klassene for forebygging av dårlig 

klassemiljø, mobbing etc. Dete kan være møter og sosiale lag mellom foreldre, samt aktviteter med 

foreldre, barn og søsken. 

7)Eventuelt

a) Innmelding av styret (FAU) tl Brønnøysundregisteret, Trude samlet inn navn og fødselsnummer av 

alle representantene, og melder inn.

b) FAU har eget organisasjonsnummer. Klassekontakter i 1. trinn ble oppfordret tl å opprete en 

egen klassekonto i banken.

c) Søknadsfristen for å søke midler tl FAU, fra Fond i Sparebank 1  ord- orge er 1. november 

d) Klassekontaktene skal spørre elever og lærere om det noe utsyr etc. som ønskes kjøpt tl bruk 

skolehverdagen. Hver klasse/klassekontakt må skrive en egen søknad om innkjøp/midler tl FAU. 

e) Skolematprosjektet er overtat av skolen. Det leveres mat fra Svalbard Catering to dager i uken, 

Benjamin Vidmar er ansat på skolen og ordner mat to dager i uken. Skolen med Benjamin og elever 

lager mat en dag i uken. 



f) Det er ønskelig med fere  ateravner. Det oppfordres tl at foreldre i alle klassegrupper melder 

seg, selv om man ikke har barn i «aktuell alder».  ateravnene i Longyearbyen har en egen Facebook 

side, og det er Annika Bengtsson som er kontaktperson.

g) Salg av kaker, kjeks, mat og annen dugnad i det «ofentlige rom» er forbeholdt 6. trinn, som skal 

på leirskole. Dete er en uskreven regel som må respekteres. Det var enighet om at man ikke 

begynner «innsamlingen» tl leirskolen før barna starter opp i 6. trinn.

h) Oversikt over hvem som er klassekontakt og hvem som siter i FAU. Dete ordner klassekontaktene

seg imellom.  oen trinn har faste FAU repr., og noen trinn byter på å gå på FAU møter. Alle som var 

tlstede på møtet samtykket i at kontaktnfo med navn, tlf. og mailadresse, kan bli lagt ut på skolens 

hjemmeside. Klassekontaktene ble bedt om å videreformidle spørsmålet tl de av klassekontaktene 

som ikke var på møtet og gi Karina en tlbakemelding på dete.

i) Følgende møteplan for skoleåret 2017/18 ble satt

Første onsdag i måneden ble sat som møtedag, tdspunkt ble sat tl start kl. 2000. Innkalling blir 

sendt på epost av Jens.

1. ovember, 6. Desember, 7. Februar, 7. Mars, 11. April, 2. Mai, 6. Juni

Med forbehold om at det kan komme endringer.

Referentt Karina Solberg


