
Sævelandsvik 07.11.19 
 
REFERAT FRA FAU MØTE 04.11.19 
 
TILSTEDE: 
Terje, Jan Ove, Martin, Frode, Grete, Anne Marit, Irene og Ranja 
 
-Godkjenning av saksliste og referat fra forrige møte 
-FB side ok 
-Bruke mail ved innkallelse og saker som skal tas opp i FAU. 
-FAU rep blir valgt for 1 år, hvis noen vil sitte flere år er det fint. Blir tatt opp på siste møte før 
sommeren om noen vil fortsette, ellers blir de nye valgt inn ved første foreldremøte om høsten. 
-Siste FAU styret blir med på det første møte om høsten for å overlevere  perm og hva som er blitt 
gjort det siste året. 
- Det skal velges 1 rep til klassekontakt og 1 rep til FAU fra hver klasse hvert år. 
-FAU ansvar for : FAU møter/saker  og samarbeid mellom skole og hjem og  igangsetting av natteravn 
-Klassekontakt ansvar for: dugnader, skoleball, skaffe folk til å gå natteravn osv. 
 
Natteravn 
-Natteravn ordningen er i gang fra 01.11.19, 8A er første klasse ut, alle klassene har fått tildelt 2 uker 
hver, i første omgang er det hver fredag fra kl 22.00-01.00 , blir vurdert etter hvert om det må 
utvides til tirsdager og lørdager? Minst 2-3 stk skal gå hver gang 
Gunn Anett som har ansvar for natteravnene ønsker å være med på FAU møtene som omhandler 
temaet. Hun sier at SLT koordinatoren har sagt at natteravns ordningen skulle holde på til 17 mai 
2020. 
Går ikke natteravn i skole feriene. 
FAU setter opp lister, rulleres på alle klassene, klassekontakten har ansvar for å skaffe navn , og legge 
det ut på klassen si FB side.  
 
Aktiviteter i friminuttene for elevene 
-Young Life 
-Innsats for alle 
 
Team building for 8. Kl 
-Martin  og Terje har sendt søknad og fått positivt svar. Åkra Ungdomskole har fått 24.000 kr som 
Haugesund Turistforening får på konto, og som de da skal bruke på 8 klassingene i løpet av dette 
skoleåret til kjekke friluft aktiviteter. 
- Huske til neste år , mulig å sende søknad  tidligere , kanskje sende søknad allerede i jan for skoleåret 
20/21. (Settes på Årshjul i jan -20) 
 
KFU møte 13 nov 
-Leder og nestleder går på møte. 
 
Neste FAU møte blir i jan -20. 
 
 
 


