
Til klassekontaktene 22/23:  

Referat FAU-møte Skauen kristelige skole 15.11.22 
 
Til stede:  

Leder: Svein Ole Daltveit 5. kl: Grete Bjørntvedt 

1. kl: Andreas Sanne Semb 6. kl: Tomas Rudsro 

2. kl: Anne Torill Lode Thorsen 7. kl: Magnus Minnesjord 

3. kl: Ingrid Skogestad Åtland 8. kl: - 

4A: - 9. kl: Heidi Angelsen 

4B: Kjersti Bendiksen (referent) 10. kl: Erik Pavels Petersen 
 

FAU-leder innledet møtet med en andakt og en kort bønn for møtet. 
 

SAK 01- 22/23 Planlegging av Storforeldremøte  
Det blir storforeldre møte på Skauen 24. januar 2023. FAU har gjort avtale om foredrag fra 
Foreldrestyrke, og det koster 5000 kr. Sammen om en trygg oppvekst i Skien (foreldrestyrke.no) 
Det er ønskelig at kun dette er tema på foreldremøtet, og skolen har heller ikke behov for å ha 
egne temaer nå.  
Det ble diskutert ulike måter å reklamere for dette foreldremøtet. Ansvar FAU-leder: Før jul 
etableres arrangementet på Facebook, og skolen deler info på sosiale medier (Instagram og 
Facebook). Det informeres om at det blir kafé til støtte for 10. klasse sin tur til våren, samt 
utlodning av premier blant alle som møter. 

 
SAK 04- 22/23 Juleavslutning  
Årets juleavslutning for barnetrinnet avholdes 20. desember. Det er 10. klasse som står for salg 
av mat til inntekt for tur til våren. Klassekontakt fikk overlevert rutine og referat fra tidligere 
gjennomføringer.  
 
Det har tidligere vært vedtatt (FAU-referat august 2019) at det er FAU som felles gir gave til 
lærerne før jul. Dette gjøres også dette året, for at det skal være lik praksis for alle lærerne på 
skolen. Dette har også vært skolens ønske. 
FAU ønsker å presisere at foresatte ikke kjøper inn gaver fra hver klasse. Andre direkte initiativ 
får være på privat basis. 
 
FAU gir en sum til misjonsprosjektet og en gave til personalet. Magnus ordner en kurv med 
julevarer som står på personalrommet 5. desember, og Grete lager kort fra FAU. 
 

SAK 05- 22/23 Avslutninger etter grunnskolen og barneskolen  
Det kom opp spørsmål om skolens intensjon og ansvar i forbindelse med avslutninger på 
grunnskolen og eventuelt barneskolen.  
Etterskrift, svar fra rektor:  
Kontaktlærer (skolen) arrangerer avslutning for 10.klasse, med 9. klasse som servitører og litt 
foreldrehjelp. Den er, som hovedregel, lagt til siste dag før de andre elevene slutter.  
Avslutning etter 7. klasse har vært noe foreldrene har tatt tak i og gjennomført i mange år. 
Skolen har ikke vært involvert i den, men kontaktlærere inviteres.   
 
 
Neste møte: Tentativt 12. januar (hvis behov i forkant av storforeldremøtet, innkalling sendes) 

https://www.foreldrestyrke.no/

