
MØTEREFERAT  

Møte nr:  2  Møtedato:   16-11-2017  

Sted:  
Rommen Skole  

Antall sider:   1  

Referent:  
Anjum Latif Shuja    

 

Tilstede fra ledelsen:  
Wenche Lund  

  

Representert:  
1A, 1B, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 9A, 9C, 10A  

 

Fraværende:  
1C, 2A, 3A, 4A, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 9B, 10B, 10C  

 

  
  

• GJENNOMGANG AV REFERAT FRA SISTE MØTE   
Referatet ble godkjent.   

  

• REKTOR INFORMERER  
Rektor informerte om en hendelse ved skolen der noen hadde knust flere vinduer på skolen. Den 

samme helgen skjedde tilsvarende på flere skoler i nærområdet. Politiet etterforsker dette. 

Det ble også informert om kulturuken i uke 39. Dette var en suksess for alle elevene, da elever på 

tvers av trinnene fikk anledning til å samarbeide om felles oppgaver. De eldste elevene tok seg veldig 

godt av de yngre, og dette gjør at elevene blir kjent og får en hyggelig opplevelse sammen. Skolen er 

meget fornøyd med tidspunktet for uken, så kulturuken blir derfor gjennomført samme uke også 

neste år.  

     

• BESØK AV FORFATTER ELISE SANDBERG   

Sandberg fortalte om sin bok der hun beskriver opplevelser relatert til barna som ble rusmisbrukere. 

Hun fortalte om faresignalene og hvordan hun håndterte dette. Hun fortalte om sine erfaringer som 

pårørende. Det ble en god diskusjon mellom Sandberg og de som satt i salen. Det ble foreslått at 

Sandberg burde holde tilsvarende foredrag til ungdomstrinnene våren 2018. 

  

• OPPSUMMERING AV KFU MØTE  
FAU-leder informerte om møtet.    

  

• REGISTRERING AV STYRE   
Det ble informert om at styret var innmeldt, uten heftelser, i Brønnøysundregisteret.   

  

• AKTIVITETER ÅRET RUNDT  
Det er flere aktiviteter i løpet av skoleåret, deriblant 17. mai feiring. Det ble diskutert hvorvidt det 

burde være slik at alle i FAU bidrar i stedet for at det kun er 5. trinn som er ansvarlig for dette. 

Risikoen er i tilfellet at arrangementet ikke blir gjennomført, og det må unngås. Det beste er at vi 

opprettholder tradisjonen og oppfordrer alle foresatte i FAU og foresatte på 5.trinn til å delta.  

  



• PRAT RUNDT SKOLEMILJØET OG SKOLE-HJEM SAMARBEID   

I løpet av høstsemesteret har noen klassekontakter vært flinke til å arrangere ulike aktiviteter for 

sine klassetrinn. Det er en fin måte å knytte elevene tettere sammen og for å skape et trygt og godt 

klassemiljø. Det er viktig at foreldre bidrar slik at det blir et tett og nært samarbeid skole-hjem.  

  

• EVENTUELT  
Ikke noe til eventuelt.   


