
Referat fra FAU-møte 13. april 2016 

Referent: Gro Nygaard , 1a  

Møteleder: Gro 1a 

Tilstede: 

Stine Romfog 3c 

Aina Bergundhaugen 7d 

Ingrid Fjøsne 3c 

Lars Npordbryhn 3b 

Anja Bergwe Gjellestad 1b 

Ingvild Rytter, 1c og 5b 

Veronica Hegertun, 5c og 7c 

Thor Gjesdal, 5a 

Hege Therese Grønhaug,  5d 

Yvonne 2a 

Kari Oslannd 2c 

Gro Nygaard 1a 

1. Innkalling og dagsorden 

Gro fortsetter praksis med at alle skal svare på om innkalling er mottatt. Det fungerer fint og det er 

bra oppmøte på FAU-møtene for tiden. 

2. Informasjon fra rektor  

Utgår på dette møtet 

3) Hva FAU vil jobbe med  

Vi hadde en diskusjon om hva FAU skal jobbe med. Generelt ønsker vi å være oppdaterte på hvordan 

det går med elevene på skolen faglig og sosialt og vil fortsatt ha et spesielt fokus på skole-hjem-

samarbeid.  FAU har tradisjonelt påtatt seg noen oppgaver som ikke tilhører noe spesielt klassetrinn, 

som arrangement av 17. mai og av ravning. Vi ønsker å fortsette med det. Det ble nevnt at vi må 

passe på at hva vi arkiverer og gjør synlig for ettertiden hva vi gjør, slik at senere FAUer kan dra nytte 

av det. 

4) Infoskriv og infomøte til klassekontakter til høsten 



Vi gikk gjennom infoskriv til klassekontakter og foreldre med info om oppgaver for klassekontakter og 

forslag til sosiale aktiviteter. Anja sender ut nytt forslag i forkant av neste FAU-møte. Vi planlegger å 

ha disse skrivene klare til utsending til skolestart til høsten og å invitere til et møte for 

klassekontakter rett etter høstens foreldremøter. 

5) Skolefotograf 

Ingvild undersøker alternative skolefotografer og FAU tar stilling til om vi ønsker å bytte skolefotograf 

på neste FAU-møte 

 

6) Nye grenser for inntak til ungdomsskolen og valg av ny representant til SUSNA 

Som nevnt på sist FAU-møte vil det bli store endringer for inntak til ungdomsskolen fra høsten 2017. 

Det er ikke klart nøyaktig hvordan dette kommer til å bli, men antakelig vil noen av elevene på 

Korsvoll fortsatt få plass på Nordberg, mens andre vil få tilbud om plass på Engebråten. 

FAU diskuterte hva vi ønsker å gi UDE av innspill og legger spesielt vekt på  

-forutsigbarhet og tidlig informasjon til elevene 

-trygge skoleveien fra 25-bussen til Engebråten 

 

7) Status for trygg skolevei  

Kari informerte om at det jobbes for å tynne skogen rundt skolen og for å jobbe videre med en 

trafikkplan som ble laget for noen år sien, og som tok for seg trafikkfarlige områder rundt skolen. 

Mer info følger. 

 

8) Forsker-konkurransen "Hvorfor det"  

Cathrine og Geir Ove er i full gang med planlegging av opplegget og planlegger utstilling i november. 

De har møtt masse entusiasme og fått med seg flere andre foreldre. Ingen av dem var på sist møte og 

vi rakk ikke å snakke om dette. De får frihet til å utforme et forslag og vi diskuterer dette på neste 

møte. 

 

9) Økonomi v Øivind 

Utsettes til neste møte. Som nevnt tidligere kan FAU antakelig "ta over" en eksisterende konto som 
er registrert i Brønnøysund. FAU går gjennom vedtekter og praktiske ting rundt dette på neste møte. 

 

 

10) Eventuelt  



17. mai-komiteen: er godt i gang. De har frihet til å kjøpe inn litt nytt utstyr. Korsvoll skole og korpset 

går i tog i byen (frivillig). Korsvoll er nr 61 og det blir antakelig oppmøte kl 10.50 i 

Myntgata. Nærmere info kommer fra 17. mai-komiteen. 

 

 

 

 


