
 

Referat fra FAU-møte Vahl skole 06.03.19 
  

Referent:  Gro V. Velle (ass. rektor) 

 

 
Sak 01/19  Godkjenning saksliste 

 Godkjent 

 

Sak 02/19   Godkjenning referat 

Godkjent 

 

Sak 03/19  Kveldsravning 

Ved politikontakt Gøril Presthus og SALTO koordinator Elisabeth Lundstrøm 

 

Det er mange hendelser i området og man ønsker å starte opp med kveldsravning for å 

trygge barn og unge som er ute på ettermiddagstid/kveldstid. Det er forebyggende at 

voksne er til stede der hvor barn og ungdom er.  

 

FAU er positive til å starte med ravning og ønsker at man går bredt ut blant skolens 

foresatte. Det blir et informasjonsmøte på Vahl skole. Innkalling til informasjonsmøte 

sendes ut på sms i tillegg til at det henges opp plakater. Det blir også viktig at FAU og 

andre sentrale personer snakker med foreldre for å oppmuntre til å bli med på møtet.  

 

Forslag til møtedato: onsdag 20. mars kl. 18.00 

 

 

Sak 04/19  Sommerskolen 2019 

Elevene får med seg brosjyren for sommerskolen hjem i ranselpost denne uken. Vi 

ønsker at flere barn fra Vahl skole skal delta. 

 

Det er påmelding mellom 13. og 19. mars. Det er sendt ut sms i dag og skolens 

administrasjon hjelper til med påmelding ved behov.  

 

 

Sak 05/19  Foreldreundersøkelsen 2019 

Foreldreundersøkelsen handler om hvorvidt man er fornøyd med skolen. 

Undersøkelsen begynner 12. mars og varer fram til 12. april. Det er kun en foresatt til 

barnet som får undersøkelsen på sms og e-post. Det sendes ut en invitasjon til å delta 

per barn som går på skolen.  

 

Trivsel, trygghet, barnets motivasjon og skole-hjem-samarbeid.  

 

Vi ønsker at medlemmer av FAU hjelper oss med å snakke positivt om undersøkelsen 

og oppfordre til å svare på den.  

 

Skolen sender brev i ranselpost til alle foresatte med informasjon, det sendes sms, 

facebook og legges nyhetssak på hjemmesiden. 



 
Sak 06/19  Eventuelt 

Sparebankstiftelsen har invitert klubben til å søke midler. Fem søknadskriterier: 1) 

Prosjekt for barn og unge, 2) Være på en skole eller bibliotek, 4) Søke sammen med 

barn, og 5) Søke flere sammen, klubb, skole, FAU. Søknaden skal sendes innen 

utgangen av mars.  

FAU stiller seg bak søknaden. 

 

Marit har spurt bydelen om å få lov til å ha åpent på 17. mai. Junior G har åpent og har 

mulighet til å arrangere et 17. mai-arrangement for barna. FAU stiller seg bak dette og 

ønsker også å bidra.  

 

 

 

Pål Nesse                    Gro V. Velle 

Rektor                                 Assisterende rektor 

 

 

 

 

    


