
Referat FAU-møte 
 
Dato: 12.10.17 
 
Tilstede: Anita Gjerde, Muna Hirsi, Taoufik El Hor, Napoleon Foam, Steinar M. Nordbø, 
Elin Bjerkestrand Santos, Lena Smistad, Nanna Hjelle, Tove Lindegård, Jon T.Vatn, Espen 
Skålerud, Merete Kornbak, Camilla Kampevold, Mehnaz Aslam, Arman Metmoods, Turid 
Stenersen, Inger Ragnhild Aas samt Sabine Bonde og Maja D. Sandven. 
 

1. Ledelsen informerer 
Skolen har hatt studenter på flere trinn. Det har vært en rolig høst, med flere 
voksne tilstede der elevene er. Mentorer hjelper elevene når de forlater 
klasserommet.  
 
Innføring av sukkerfri skole. Problematisk at elever spiser store mengder usunn 
mat, som gir problemer med konsentrasjon og prestasjoner.  
Problematisk at flere ikke har med matpakke, og at de går på Joker i friminuttet. 
Det er også uheldig at enkelte er usikre på å ta med seg matpakke fordi andre 
elever tar maten fra dem.  
Diskusjon i Fau om det er ønskelig at elevene ikke skal ha mulighet til å forlate 
skolens område i løpet av storefri. Fau har mandat til å bestemme på vegne av 
foreldrerådet, men noen foreldre ønsker også at barna skal ha mulighet til å 
komme hjem for å spise sunn mat i storefri.  
Bursdagsfeiringer skal ha sunne alternativ på skolen.  
Tiltak:  
9.trinn kan ha kantine for resten av skolen. 
Banan deles ut før nasjonale prøver. 
Foreldre kan arrangere fellesfrokost før heldagsprøver. 
Forslag om skrittellerkonkurranse til elevene, noe Fau kan sjekke ut? 
 
I høstferien hadde skolen innbrudd. Tyvene fikk med seg utstyr for 100 000 kr, 
og hendelsen er anmeldt til politiet. 
I tillegg har også hærverk vært et omfattende problem på skolene.  
Ser behovet for en natteravn-ordning på Romsås.  
Skolen har også søkt om å få mulighet til å sette opp kamera. 
 
Fau-møter blir flyttet til mandager fremover.  
 
7.trinn har høstfest 12.10 i samlingssalen, 8. Trinn har høstfest 16.10. 
 

2. Ansvarsoppgaver på trinnene: 
- Skoleball: 10.trinn. Napoleon og Steinar ansvarlig. 

8.trinn er ansvarlig for å stille med vakter. 
- Julemarked: 8. Og 9.trinn. Egen komite. 
- 17. Mai: 6.trinn. 

Første møtet blir før vinterferien, perm med oppgaver og ansvar blir 
overlevert fra forrige komite på første møtet i 17.mai-komiteen. 

- Håndarbeidskveld: Merete og Ragnhild har ansvar. Produsere varer til 
julemarkedet. 



- Klassetur 10. Trinn. Hver klasse arrangerer egen tur. Ene klassen har problem 
med pengeinnsamlingen, ikke sikkert de kan reise.  
Problem med at mange foreldre ikke dukker opp. Bør starte oppsparing så 
tidlig som mulig, helst fra 17.mai-arrangementet i 6.klasse.  

 
Spørsmål fra Fau-representantene: 
 
Er aktivitetslederordningen i gang? 
Den har vært aktiv siden oppstart etter sommerferien. 
 
Dårlig kommunikasjon om lekser på 9.trinn. Etterlyser lekseplan. 
Skolen skal undersøke saken. 
 
Oppstilling er kl 09:15, og man går til klasserommet. Voksne på inspeksjon gjør 
elevene klar for å møte ved inngangene til riktig tidspunkt.   

 
 


