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Referat etter første møte for Foreldrenes arbeidsutvalg og klassekontakter skoleåret 

2019 – 2020, den 25.09.19 kl.18.00 – 19.15. 
 

Følgende klasser var representert på møtet: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6b, 7a, 7b.  

Representantene til klasse 3b og 6a møtte ikke.  

 

 

Sak 01/ 1920:  Informasjon om hva det innebærer å være klassekontakt v/ rektor. 

- Kunne være et bindeledd mellom kontaktlærer og de andre foreldrene i klassen og bidra til 

god informasjonsflyt.  

- Bidra til å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for 

læring. Være med på å bygge opp Vi-fellesskapet i klassen. Fordele ansvar for å 

gjennomføre sosiale aktiviteter for barn og foreldre gjennom året.  

- Ivareta nye elever og foresatte i klassen. 

- Sørge for kaffe og eventuelt noe å bite i til foreldremøter? 

- Motta innspill fra foreldre til saker og tema for foreldremøter.  

- Samarbeide med kontaktlærer om agenda til foreldremøter.  

- Sørge for at det blir skrevet referat etter foreldremøter.  

 

 

Sak 02 / 1920:  Informasjon om Fau på Veavågen. Organisering, oppgaver og tidligere saker, 

v/leder Fau. 

Ny skole er en sak det er naturlig at FAU følger opp. Trafikkforholdene. Videre har FAU oppdrag 

med tanke på julemessa og 17.mai.  Rektor ber Fau vurdere dugnad på ballbingen.   

Videre skal vi dette året jobbe med formalisering av Fau. Vedtekter. Organisasjonsnummer. Mm. 

 

 

Sak 03/ 1920:  Konstituering og valg, FAU. 

Saken utsettes til neste møte. Leder skal ikke velges dette året.  

 

 

Sak 04 / 1920: Informasjon om kap 9A i opplæringsloven v/ rektor.  

Rektor informerte om aktivitetsplikten i forhold til §9A-2 og §9A-5 og om hva skolen gjør når det 

ikke er trygt om godt.  

 

 

Sak 05 / 1920: Eventuelt 

Rektor minner om at skolens foreldre skal ha tilgang til referat fra møtene i Fau. Dersom de blir 

sendt til skolen, kan vi sørge for at de kommer ut på skolens hjemmeside. 

 

 

Veavågen skole 26.09.19 

 

Lena L. Simonsen, rektor og referent for dette møtet 

Veavågen skole 
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