
Referat fra FAU-møte mandag 15.oktober kl.19:00 
Tilstede: Samtlige representanter + rektor 
Dette skoleårets FAU-representanter er: 
1.trinn: Hilde Marie Westhagen-Kirkevold 
2.trinn: Ann-Helen Kjønniksen 
3.trinn: Guri Berggren Sando 
4.trinn: Jan Kjølstad (leder) 
5.trinn: Marthe Monge 
6.trinn: Mette Fjeld 
7.trinn: Anniken B. Gunleiksrud 
 
Sak: 6 - 18/19: Orientering fra rektor 
- Gratisprinsippet  
Vil ikke bli gjort likt på alle skoler. Man må bruke litt skjønn. Polenturer og leirskoler, 
juleball etc skal bli gjort likt. All aktivitet gratis. Frivillige gaver og dugnader som ikke 
setter familiens økonomi under press.  
Det blir mer som en grunnholdning – et verdigrunnlag – som vi forholder oss til.  FAU 
vil ha en idémyldring rundt dugnadsdagene (som 17.mai og Oserøddagen).  
 
- Lus: Det er nasjonale lusekampanjer i uke 35 og uke 10. Oserød Skole vil delta på 
kampanjen i uke 10. 
 
- Regulering i skolegården: SFO er fritiden til ungene.  
Det er en voksen pr.15-20 barn. I utetiden er SFO delt opp i soner for 1.-2.trinn og 
3.-4.trinn  mye av tiden.  Fotballbanen er fordelt på Stampa og Barneskjær. For å 
kunne ivareta barna på en best mulig måte etter §9A i Opplæringsloven, et godt og 
trygt opplæringsmiljø, må de voksne på Barneskjær og Stampa ha god oversikt over 
barna på sine avdelinger og være i nærheten av "sine" barn. Foreldre ønsker ofte å 
vite hvor barnet sitt er når de kommer og henter, og foreldre ønsker også ofte en 
tilbakemelding på hvordan dagen har vært. Da må primærkontaktene være tettere 
på barna. Da kan det ikke være mange barn som forflytter seg på store områder. 
Det er likevel muligheter for å åpne opp for å være mer blandet i kortere perioder om 
gangen. SFO har ukeplaner med mange varierte aktiviteter. Denne planen finnes på 
hjemmesiden. SFO bør informere mer på f.eks foreldremøter om hva som tilbys på 
SFO. 
 
- Eventyrleiren: Forslag om at FAU overtar driften av Eventyrleiren (via foreningen vi 
stifter nå). FAU kan tjene penger på utleie, men må også  dekke eventuelle utgifter. 
Det praktiske her kan skolen fortsatt stå for.  
 
- ”Raus uke” i uke 41: God stemning. En fin uke. Mange hyggelige aktiviteter.  
 
- Vedrørende skolemelkordningen: FAU begrunnet sitt standpunkt om å droppe 
skolemelk (og frukt) med at denne ordningen innebærer mye administrasjon. Den 
medførte også mye svinn, søl og vond lukt. Særlig nå som Tine ønsket å øke tilbudet 
slik at skulle være mulig å velge mellom 6 ulike produkter (vi snakker altså ikke 
lenger bare melk). For øvrig har skolene nå blitt oppfordret til å ta hensyn til 
gratisprinsippet så mye som mulig. Eksempelvis ikke gjøre det ubehagelig for elever 



som kanskje ikke har råd til skolemelk å se på at klassekamerater får dette utdelt i 
matfriminuttet. Det føles urettferdig. Skolene skal også unngå å bruke synlige 
merkevarer i skoletiden. Her ville jo da Tine få en utstillingsplass hver eneste 
skoledag til sine produkter. Merk: På skolens hjemmeside står det feilaktig at FAU 
kun viser til gratispriinsippet i sin avgjørelse. Dette medfører ikke riktighet. Her må 
redaktør for nettsiden korrigere.  
 
- Refleksvestpremier 
Forskerfabrikken 
Musikk, dans og drama 
Vi er alle i tenkeboksen ift en felles opplevelse for alle elevene som reflekspremie. 
 
Henvendelse fra Magne Idar Bakken til rektor 
- Magne Idar Bakken: Gang- og sykkelsti langs tomt på Oserødmyra 
Ønskelig med sykkelsti på østsiden av Petterødveien. Rektor følger opp denne 
saken. 
 
 
Sak 7-18/19: Klatrepark 
FAU stifter en forening og melder seg inn i Brønnøysundregisteret slik at får rett til å 
søke om tippemidler.  
- Vedtekter FAU er vedtatt 
Navn: FAU ved Oserød Skole 
Herved stiftes FAU som forening 15/10-18 kl.20:04 
 
 
Sak 8-18/19: Stormøte for elever og foreldre 4. – 7. trinn 
Forslag til foredragsholdere: Mathias Øra (barn og sosiale medier) 
Anja Edin (selvfølelse). Dette stormøtet vil finne sted en gang mellom vinter- og 
påskeferien. 
 
 
Sak 9-18/19: Valg  
Representanter FKFU: 
Hilde og Mette (vara)  
Kasserer FAU: Mette 
 
 
 
 
Sak 10 – 18/19: 17.mai 2019 
En egen 17.mai komité for 17.mai ved Oserød Skole i 2019 opprettes i løpet av kort 
tid. FAU oppfordrer til å tenke seg om én gang til ift veldig mange plastikkpremier. Er 
det nødvendig med så mange premier? Noen av disse premiene er interessante for 
barna i kun kort tid. Det medfører mye arbeid å samle inn, og er kanskje ikke verdt 
jobben (og alt plastsøppelet i etterkant…) Fint å ta en runde til på dette med premier 
og alternative løsninger her tenker FAU. 
 



 
Sak 11 – 18/19: Annet 
- Dette skoleåret vil tirsdag være møtedagen for FAU. Datoer for dette skoleårets 
møter blir: 13/11, 11/12, 15/01, 12/02, 12/03, 30/04, 28/05, 18/06 
 
 
 


