
FAU-møte Haugen skole 29.1.20 Tilstede: Rundt 30 foreldre Referent: Sigurd Lydersen  

  

Sak 16 19-20: Rektors hjørne  

Gry informerte om tilsynet ved bydelsoverlegen om skolens helse og sikkerhet, som vil gjennomføres 

tirsdag 17. mars. Det vil bli fokus på beredskapsplaner og forebygging, og intervjuer med skolens 

ansatte. Trafikkforholdene rundt skolen er også aktuelle, og der ønsker skolen å samarbeide med 

FAU og den nye trafikk-gruppa. Skolens foreldre har anledning til å komme med innspill til 

tilsynsmyndigheten. Etter at Gry hadde gått ble det ytret ønske fra foreldrerepresentantene om 

kontaktinfo for å kunne kontakte tilsynet.   

  

Sak 17 19-20: Elevrepresentantenes hjørne  

Elevrådsleder Mariam og medlem Mohannad informerte om virksomheten i Elevrådet: Samarbeid 

med skolen om å få innspill fra elevene om deres fortrukne læringsmåter, Bli med dansen og 

Trivselslederordningen, og at det ble samlet inn kr. 32 000 til Redd Barna på Internasjonal kveld, noe 

som fikk applaus.  

  

Sak 18 19-20: Godkjenning av referat.  

Referatet fra FAU-møte 27.11.19 ble godkjent.  

  

Sak 19 19-20: Godkjenning fra FAU leder 

 FAU ledder Hasim gjorde det veldig klart for alle FAU representanter og klassekontakter på at alle 

tiltak som skal igangsettes skal først godkjennes av FAU leder.  Det kan være alt fra å søke om støtte, 

sende en søknad, igangsette en prosess på skolen osv Alle e-post på vegne av FAU Haugens skole skal 

først gå gjennom FAU leder og nest leder.  

  

Sak 20 19-20: Forberedelser til 17. mai  

E-post til bedrifter om gaver til lotteri har ennå ikke blitt sendt ut. Påminnelse om å forespørre hos 

respektive arbeidsgivere og organisasjoner.  

  

Sak 21 19-20: Trafikkgruppe og temagruppe  

Ingen representanter for trafikkgruppa v. Maria, Gowerikumar eller Lars, var tilstede, og det er ikke 

innrapportert noen aktivitet. Det er behov for å aksjonere ved bommen i enden av Høybråtenveien, 

der foreldre kjører inn og leverer barna om morgenen. Trafikkgruppa kan ev. forhøre seg om 

muligheten for å få opp et skilt som forbyr slik innkjøring for andre enn beboere i området.  

  

Temagruppa v. Homa, Sigurd og Yoseph har hatt ett møte, og presenterte en idè om å la de ulike 

minoritetene ved skolen få arrangere sine respektive kulturkvelder, med mat, underholdning og 



presentasjoner. Dette møtte allment bifall i FAU. Temagruppa oppfordres til å skriftlig gjøre ideen, og 

hvordan den eventuelt kan gjennomføres, med budsjett.  

  

Sak 22 19-20: Hudøy  

Skolen har pleid å arrangere Hudøy-tur annethvert år for utvalgt trinn, men gjorde ikke dette i fjor 

sommer. Det er nå angivelig for sent å arrangere tur til sommeren 2020.01.30  

Saken har vært behandlet i Driftsstyret og ifølge representant i driftsstyret Sakina har ikke 

skolen økonomi til å støtte Hudøy-tur. Alle kostnader ifbm turen i utgangspunktet 

besørges av foreldrene. 
 

Det kom innspill fra foreldrerepresentantene om at det er mulig å søke støtte hos bydelene og hos 

andre som Sparebankstiftelsen til slike tiltak for elevene. FAU vil se videre på dette.  

  

Sak 23 19-20: Vippsordning  

FAU-leder og nestleder ønsket FAUs mening om muligheten for ny Vippsordning med FAU som 

registrert forening og med mulighet for å opprette konto og vipps med dette. Leder og nestleder 

mener dette vil medføre store krav til regnskapsførsel og merutgifter til moms og skatt. Noen har 

positive erfaringer med bruk av privat konto for vipps-betaling fra foreldrene, mens andre har mistet 

kontakten med tidligere klassekontakter og klassekassen de rår over. FAU kom til at de trenger mer 

informasjon om saken. FAU-sekretær vil undersøke og presentere fordeler og ulemper med Vipps-

ordning for klassene på neste FAUmøte 26. februar.    

  

Sak 24 19-20: Valgkomitè  

FAU-leder og nestleder gjorde rede for sin motstand mot forslaget til å innføre valg på valgkomitè i 

de nye vedtektene, og viste til at valg blir gjennomført uten valgkomitè. Forslagsstiller Sigurd 

forklarte behovet for valgkomitè med at det borger for mer profesjonalitet og kvalitet på 

rekrutteringen og valg til tillitsverv i FAU som forening, og fremmer demokrati og involvering i 

foreldreorganiseringen. Saken ble tatt opp til votering, og kun forslagsstiller stemte for valgkomitè. 

Det vil derfor bli tatt ut av vedtektene.  

  

Sak 25 19-20: Avslutningsmiddag for sjuendetrinn  

Forslag fra FAU-leder om å arrangere avslutningsmiddag for sjuendetrinn når det nærmer seg 

skoleslutt, og ta betalt kr. 200 av hver elev til dette. FAU ga sin tilslutning til dette.  

  

Sak 26 19-20: Håndball for 1-4. trinn  

FAU-leder informerte om mulighet for transport av barn til håndball på Nordbyen idrettspark på 

onsdager.  

  



Sak 27 19-20: Behov for nye driftsstyrerepresentant  

Foreldrereprsentant og leder for Driftsstyret Gry Rønjum informerte om at hun ønsker å trekke seg 

fra vervet og trenger en erstatter. Siden møtet var på overtid, og saken ikke var meldt inn på 

forhånd, ble valg av ny driftstyrerepresentant utsatt til FAU-møtet i februar. Siden alle foreldrerene 

ved skolen kan velges til representant i Driftstyret er det viktig at informasjon om dette ledige vervet 

kommer ut til alle foreldrene ved skolen, før valget kan gjennomføres. Kandidater til vervet kan 

melde seg til skolens ledelse ved Gry eller til FAUstyret ved Hasim og Sakina. 


