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Referat fra FAU- møte tirsdag 6.12.2022, klokka 19.00 – 20.30 
Sted: Personalrommet FBU og Teams 
Deltagere på møtet:  
 
Navn:  
Britt Helga Sæves Dehli Tonje Nicolaisen (leder) 
Kristina Sofie Skåra Oddleif Wøllestad 
Torgun Johnsen Anita Mathisen Skara 
Heidi Heggen  
Yana Boug  

SAK  23 22/23: Innkalling og referat ble godkjent.  

SAK 24 22/23: Evaluering av juleverksted 30.11 

Rundt 20 barn møtte. Et fint arrangement der en også får tid til å prate litt med andre elever og 
foresatte. Tonje lager erfaringsnotat.  

SAK 22 22/23: Fortsette planlegging av juletrefest 4.1.23 

- Det er behov for 4 langpanner. Torgun og Heidi har meldt seg. Gi beskjed til Tonje 
hvis du kan bake kake til juletrefesten.  

- Det ser ut som det er nok premier til loddsalget. 
- Thore Kvaløy har sagt at han kan være nisse. NB! Det er behov for ny nissedrakt. 
- Det er viktig at mange fra FAU deltar i forkant av juletrefesten og hjlper til med 

rydding.  

Avtalte oppgaver:  

- Kristina handler inn godteposer. 
- Britt Helga handler inn pølser og tilbehør. 
- Tonje skaffer loddbøker. 
- Yana organiserer loddsalget 

Tonje sender ut «Kjøreplan» som legges ved referatet. 
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SAK  22/23 Pågående saker 

- Like rettigheter for alle (SFO-betaling). Følges opp 
- Tilbud til ungdom etter videregående utdanning. Følges opp i januar. 
- Sommerskole  

SAK 25 22/23 Eventuelt  

Det var fire saker til eventuelt. 

1. Rune informerte om at det hadde vært enkelttilfeller av skabb på skolen og at det ble 
sendt ut informasjon til alle foresatte om å være observante på symptomer. 

2. Nordre Follo kommune har laget en plan over for personer med funksjonsnedsettelser. 
FAU vil oppfordre andre kommuner til å lage noe tilsvarende. Planen legges ved 
referatet.  

3. Husbankens investeringstilskudd for personer med funksjonsnedsettelse er lagt inn i 
statsbudsjettet igjen. Bolig bygging er aktuelt tema på foreldremøte våren 2023. 

4. I aktivitetskalenderen er det planlagt bowling i Ski 24. januar. Tonje bestiller baner. 
Saken følges opp i FAU 11.1.  

 
 
 
 
For FAU:  
Rune Solberg, rektor 


