
Til klassekontaktene 22/23: 
Referat FAU-møte Skauen kristelige skole 12.01.23
 

Til stede:  
Leder: Svein Ole Daltveit (referent) 5. kl: Grete Bjørntvedt 
1. kl: Andreas Sanne Semb 6. kl: Andreas Semb 
2. kl: Kathrine Rudsro 7. kl: - 
3. kl: Ingrid Skogestad Åtland 8. kl: Tommy Skagsoset 
4A: Emily Ritch-Reinfjord 9. kl: - (foreldremøte) 
4B: Kjersti Bendiksen 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 

Avholdes i Skauen kirke 24.01.23. Foreldrestyrke foredrag om grensesetting og tilstedeværelse.  
Kafé til støtte for 10. klasse sin tur til våren, samt referat fra møtet - Ansvar: Foreldre i 10. klasse.  
Prosess i forkant av møtet:  
- Plakat er tidligere delt i skolens sosiale medier, samt i de klassevise foreldregruppene.  
- Fredag 13.01 sender skolen melding i Visma til alle foreldre, med kort info om møtet.  

Dette gjentas 23./24.01 med en kort påminnelses-melding. Skolen omtaler også møtet under 
info på klassenes ukeplaner. 

- Grete og Svein Ole utarbeider tekst som klassekontaktene deler cirka 18.01, der de også ber om 
pekepinn på antall deltakere fra hver klasse. Dette meldes til Svein Ole for oppsummering og 
deling med 10. klassen (Erik), for beregning mat. Antallet går også inn i vurdering av 
plassering/gruppering i kirkesalen, for best mulig forhold for samtaler.  

Gjennomføring av møtet: 
- Lydanlegget kan settes i modus «selvkjør», der talerstol og noen trådløse mikrofoner fungerer, 

men Andreas Semb har sagt seg villig til å styre lydnivå m.m. 
- Møteleder: Svein Ole - ordner blomster og takker av avtroppende FAU-ledere, avklarer 

andaktsholder og en sang i forkant av møtet. 
- En FAU-representant står i vindfanget, ønsker velkommen og orienterer kort om kafé m.m. 
- Det er sannsynligvis stearinlys i skap i kirkestua, men Kathrine tar med telys i backup.  
- FAU-representantene rydder etter møtet, slik at det er klart for de som vasker og neste 

arrangement. 
 

SAK 06- 22/23  Årshjul (våren 2023) 

Orienteringssak: Basert på datoer for skolens styremøter, og hvis det ikke oppstår spesielle 
behov, er de kommende FAU-møtene planlagt avholdt 20.03 og 11.05. 
 

SAK 07- 22/23  Høring til endringer i privatskoleloven 

Teksten i vedlegget leveres på regjeringens nettside 20. januar. 
 

Eventuelt  
- Skolens regnskapssystem håndterer ikke avtalegiro. Det er budsjettert med nytt system i 2023. 
- Skolen ønsker at vi evaluerer juleavslutninga for barnetrinnet 2022. Sak til neste møte.  


