
Referat fra FAU møte Haugen skole 27.11.19 
 

 Tilstede: Ca. 30 foreldrerepresentanter plassert rundt trinnvise bord. Alle trinn representert, unntatt 
tredjetrinn.  
 
Referent: Sigurd Lydersen 

Sak 11 19-20: Rektors hjørne 

• Læreplaner 

Rektor Gry informerte om slippet av nye læreplaner fra 18.9. Det er ni fag å konsentrere seg om, og 
entusiasme i kollegiet for disse. 

• Strategisk plan 

Jobber med utforming av ny strategisk plan for skolen, ut fra de nye læreplanene. Skolene er 
opptatt av å få med «fotavtrykket til barna», og elevene har via elevrådet blitt invitert til å 
reflektere rundt og komme med innspill rundt egne foretrukne læringsstrategier. Det har kommet 
fram mange spennende innspill, som elevrådet har presentert for driftsstyret. 

Det kom spørsmål fra en foreldrerepresentant om hva som ligger i at «elevene skal ta ansvar for 
egen læring», og om dette også gjelder for elever på de første trinnene. Gry forklarte at også elever 
på de første trinnene blir spurt om hvordan de opplever at de lærer best, men at det skjer via lærer, 
siden elevrådet bare har representanter fra 3. trinn. 

Videre kom det spørsmål om satsing på matematikk ved skolen for de som trenger ekstra 
oppfølging. Gry opplyste om at det er ansatt ressurslærere i matematikk på alle trinn, og at skolen 
er opptatt av å ha et slikt tilbud. 

Et siste spørsmål fra en foreldrerepresentant gjaldt morsmålsopplæring, noe Gry beklager at skolen 
ikke har kapasitet til å tilby., men at det finnes en rekke andre private institusjoner som gjør det.  

Sak 12 19-20: Godkjenning av referat. 

Referatet fra FAU-møte 30.10.19 ble godkjent 

Sak 13 19-20: 17. mai 

Oppfordring fra Hasim om å begynne arbeidet med å skaffe fram gaver fra arbeidsgivere og 
nettverk som kan loddes ut 17. mai. 

Sak 14 19-20: FAU-møte i desember 

FAU avlyser møte i desember, pga. juleferie. 

Sak 14 19-20: Registrere FAU som forening 

FAU-styret informerte om arbeidet med å registrere FAU som forening. Det vil gjøre det mulig å 
opprette egne kontoer for FAU og skolens klasser, og vippsløsninger knyttet til hver klasse som kan 



følge klassen gjennom hele skoleløpet. Det vil gjøre det enklere å samle inn og ha oversikt over 
klassekassene og FAUs økonomi. Det er en bedre løsning å ha FAU registrert som forening, enn den 
paralelle løsrevne foreningen Haugens venner som er blitt etablert, og som per i dag rår over midler 
som tilhører FAU og enkelte klasser innbetalt over foreningens vippsløsning våren 2019.   

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for FAU som forening som vil bli sendt ut til 
foreldrerepresentantene for vurdering til stiftelsen som etter planen skal skje i FAU-møtet 29. 
januar. Vedtektene er basert på dagens vedtekter for FAU, men har en ny bestemmelse om 
årsmøte, som foreslås lagt til det første konstituerende FAU-møtet over sommerferien. 

  Sak 15 19-20: Arbeidsgrupper 

FAU etablerte to arbeidsgrupper:  

1. Trafikkgruppe: 
Oppgave å arrangere jevnlige trafikkaksjoner for å bevisstgjøre foreldre og andre som kjører til 
skolen om å ta hensyn. Opplyse om at det er gratis å stå på parkeringsplassen på toppen av 
Vestre Haugen til kl. 9, og derfor ingen grunn til å risikere påkjørsler ved å kjøre helt fram til 
bommen. 
 
Medlemmer: Gowrikumar, Maria og Lars Martin Ruster 
 

2. Temagruppe: 
Oppgave å arrangere temamøter for alle foreldre om aktuelle saker med interessante 
innledere. 
 
Medlemmer: Sigurd Lydersen, Josef Anda og Homa Poyan 

Sak 16 19-20: Juleavslutning 

Den siste halvtimen av møtet planla foreldrerepresentantene på de respektive trinn felles 
juleavslutning. 

  


