
FAU-møte Haugen skole 25.9.19 
Tilstede: Rundt 40 foreldre 
Referent: Sigurd Lydersen/M Hasim Nabi 
 
Sak 1 19-20: Rektors hjørne 
Rektor Gry Wikborg hilste det nye FAU og informerte om årets skolestart. Den beste hun har 
opplevd, med mye aktivitet ute i friminuttene under ledelse av trivselselevene. Videre om 
arbeidet med å sette seg inn i den nye læreplanen Fagfornyelsens overordnede del, som er 
klar, og om skolens forberedelse til å ta i bruk læringsbrett. 
 
Sak 2 19-20 Avtroppende FAU-leder 
Avtroppende FAU-leder Shahid Dar om verdien av foreldreengasjement og erfaringer fra 14 
år som FAU-leder, med innspill fra salen. 
 
Sak 3 19-20 Valg på nytt styre for FAU 

Verv Representant Relasjon Måte 

Repr. til SMU Selvinas & Waqqas FAU-repr. klasse Akklamasjon 

Kasserer Haddyjatou FAU-rep. Klasse 1D Akklamasjon 

Sekretær Sigurd Lydersen FAU-repr. klasse 7C Akklamasjon 

Nestleder Sakinas FAU-repr. klasse Akklamasjon 

Leder Hasim Nabi FAU-repr. klasse 7D, 4D, 2D 35 stemmer i 
skriftlig valg 

 
Siham Essekouri klasse 4B, stilte som motkandidat til ledervervet og fikk 5 stemmer 
Det ble fremmet muntlig forslag om å utvide styret med styremedlemmer, for å involvere 
flere engasjerte foreldre. Det forutsetter imidlertid en endring av vedtektene for FAU ved 
Haugen skole. På møte ble det vedtatt at det skal kun være en hoved leder og en nestleder. 
 
Sak 4 19-20: Klassekasse 
FAU leder Hasim Nabi oppfordrer alle klasser til innsamling av klassekasse.  
Det er frivillig om noen har lyst på å gi penger til klassekasse og derfor være litt forsiktig med 
hva som skrives for innsamling av penger. 
FAU leder oppfordrer alle klasser i trinnet til å samarbeide på juleavslutning og 
sommeravslutning. 
 
 
Sak 5 19-20: Møtedatoer framover 
Forslag om å avholde FAU-møter siste onsdag hver måned ble vedtatt ved akklamasjon. Nabi 
vil sende ut møteoversikt til alle FAU-medlemmer, vara FAU-medlemmer, klassekontakter og 
vara klassekontakter. FAU-medlemmer har møteplikt, og vara varsles av medlem dersom 
vedkommende ikke kan stille. Alle andre har møterett og oppfordres til å komme på FAU-
møtene. Innkalling vil bli sendt pr SMS og E-post. 
Dato for neste møte er: Onsdag 30 oktober kl 18.00 til 19.00. 
FAU leder skal også sende en oversikt over dato på FAU møter frem til sommerferie.  
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