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1. STYRETS RAPPORT 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) er et viktig bindeledd mellom foreldrene og skolen. 

Hver klasse har en FAU-representant med vara i tillegg til Klassekontakt med vara. FAU 

representantene jobber sammen med hele trinnet med en bestemt trinnoppgave. Det er 

bestemt at vararepresentanten overtar som FAU-kontakt ved neste skoleår, og at en ny vara 

blir valgt. 

 

  

1.1 FAU styret 2016 -2017 

Styret har bestått av: 

    

Navn Trinn Funksjonsoppgave 

Hege Elise Blix Mortensen  Leder og i SU  

Hanne Killingmo Chrøis  Nestleder og 

kontaktledd for 

trinnoppgaver 

Anne Line Heen Skibrek  Sekretær  

Ole Petter Fremmegård  Kasserer 

Jarle Thu  Infoansvarlig 

Anne Marit Didrichsen  SU representant 

Karsten Kragh Langfeldt   OKFU representant 

Mette Brandstadmoen (1a) 

Håvard Harstad (1b) 

Hilde Andresen Aarhus (1c) 

Vibecke Riise Strand (1d) 

1  

Camilla Gjerset  (2a) 

Elin Gundersen (2b) 

Marie Nygaard-Stenseth (2c) 

Madeleine Nordlund (2d) 

2  

Torbjørn Vik-Solbakken (3a) 

Anne Line Heen Skibrek (3b) 

Anita Christiansen Røkholt (3c) 

Heidi Auran (3d) 

3  

Eli Dvergsnes (4a)  

Anne Marit Didrichsen (4b) 

Hege B. Mortensen (4c)  

Anette Helland (4d) 

4  

Anki Westermark (5a) 

Annett Malmo (5b)  

Pål Rune Opstad Hansen (5c) 

5  

Monika Heggen (6a)  

Gard Olsen (6b)  

May Hoel Ambjørnsen (6c) 

6  

Geir Petterson (7a)  

Maryann Løcka  (7b) 

Monika Bjørnstad (7c) 

7  
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1.2 Møtevirksomhet 

Nytt FAU-styre ble valgt på årsmøtet i FAU Greverud 20. oktober 2016. Første ordinære 

styremøte ble avholdt samme dag, rett etter årsmøtet. I løpet av skoleåret er det til sammen 

avholdt 5 ordinære styremøter.  Det har i tillegg vært avholdt møter i forbindelse med 

trinnoppgaver etter behov og i tråd med erfaringsnotater.  

 

 

2. TRINNOPPGAVER  

I 2016/2017 var trinnoppgavene som følger: 
 

1. Trinn: Trafikksikkerhet (mørkeaksjonen på høsten for 2. og 5 kl) 

2. Trinn: SFO kontakt og kafé til julekonserten 

3. Trinn: Forbedring av skolens inne- og utemiljø (dugnad) 

4. Trinn: 17. mai arrangementet ved Greverud skole 

5. Trinn: Foredrag om nettvett (min 2 stk), rekruttering til neste års FAU styre og dugnad. 

6. Trinn: Opp/ned rigg til julekonsert og pynting til 7. trinns avslutningsseremoni 

7. Trinn: 7. trinns avslutningsfest 
 

Erfaringsrapportene fra trinnoppgavene er lagt ut på Greverud skoles hjemmesider/om 

Greverud skole/råd og utvalg/foreldreråd og FAU.  

 

3. SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 

Det har vært avholdt 5 møter i SU i løpet av skoleåret. FAUs leder Hege Elise Blix Mortensen 

har ledet SU, og Anne Marit Didrichsen var også representert fra FAU. 

 

Saker som har vært til behandling/drøfting: 

 17. mai arrangement 

 Dusjforholdene Greverudhallen 

 Info fra Levekårsutvalget, elevrådet 

 Innføring og erfaring med Chromebooks  

 Trafikksikkerhet 

 Hjemmesiden til skolen – form og innhold 

 Rapport ekstern tilsyn ved skolen 

 Ulike høringer 

 Fokus på mobbeproblematikken 
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4. OPPEGÅRD KOMMUNALE FORELDREUTVALG (OKFU)  

Greverud FAU har vært representert i OKFU skoleåret 2016/2017 ved Karsten Kragh 

Langfeldt. Det har vært avholdt 5 møter i løpet av skoleåret. 

 

OKFU har i skoleåret hatt fokus på mobbeproblematikk/et trygt læringsmiljø i 

Oppegårdskolen. Dette arbeidet har blant annet ført til møter med kommunens politiske 

ledelse samt foreldremøte om mobbeproblematikk i Kolben mars 2017. OKFU har videre 

arrangert et FAU-seminar for alle FAU-representantene. Målet med seminaret var 

bevisstgjøring av rollen som FAU-representant, skape inspirasjon og dele erfaringer. OKFU 

har koordinert møter med kommunens politiske ledelse og FAU-lederne. Tema for disse møte 

har vært skolemiljø/læringsmiljø med bakgrunn i fylkesmannens tilsyn. OKFUs aktiviteter 

fremgår av møtereferater som FAU-lederne har fått tilsendt. 

 

 

 

 

5. INFO/KOMMUNIKASJON  

FAU har en informasjonsside som ligger under skolens egne nettsider. 

Siden om FAU kan finnes på denne linken: 

 

https://www.oppegard.kommune.no/greverud-skole/om-greverud-skole/rad-og-utvalg/fau---

foreldreradets-arbeidsutvalg 

 

På denne siden kan man finne møtereferater, informasjon om trinnoppgaver, samt aksjonsliste 

for tidligere og pågående saker. 

Her vil man også kunne finne kontaktinformasjon om representanter for styret og 

foreldrekontakter. 

 

FAU har tidligere hatt en egen nettside der referater, erfaringsdokumenter og annet materiale 

av interesse publiseres. Se www.faugs.no. Her ligger dokumentasjon fram til og med 

2013/2014. 

 

Facebook 

FAU ønsker at mest mulig informasjon skal nå ut til foreldrene. De fleste klassene har i dag 

en lukket facebookgruppe for foresatte i sin klasse. Vi ønsker at FAU kontaktene bruker 

denne gruppen aktivt når man ønsker at informasjon skal nås ut til de foresatte. Man står 

selvfølgelig fortsatt fritt til å benytte seg av epost, men erfaringsmessig ser vi at man når flere 

og får en bedre involvering av å bruke klassegruppene. 

Har ikke din klasse en slik facebookgruppe så er dette en ypperlig anledning til å opprette en.  

 

 

 

http://www.faugs.no/
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6. VIDERE ARBEID – STYRETS ANBEFALING 

 Skolebruksplanen 
FAU må følge opp dette arbeidet også for skoleåret 2017/2018. 

 Trinnoppgaver 

Det må vurderes om trinnoppgaver er hensiktsmessig fordelt og om de vi nå har er de 

mest aktuelle. 

 Bedre rutiner for informasjonsdeling 

Vi må få på plass rutiner for hvordan informasjonen fra FAU-arbeidet kan deles bedre 

både blant FAU-representantene og fra FAU-representantene og ut i klassene. 

 Følge opp arbeidet med mobbing/nettvett 
Mobbing og nettvett er to temaer som må følges opp, både som tema for foredrag og 

som sak for FAU. Følge opp skolens arbeid med mobbeproblematikk 

 

 Fokus på interne rutiner i FAU styret 

Jobbe for å bedre hvordan styret driver FAU arbeid og hvordan vi ønsker at FAU skal 

driftes på Greverud skole  
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7. ÅRSREGNSKAPET  

Regnskapet for 2016/2017 - Se eget dokument. 

 

Regnskap og balanse for 2016/2017. Kasserer Ole Petter Fremmegård gikk gjennom 

regnskapet og balansen, sammenlignet med forrige år. Det ble et bedre resultat enn i fjor. 

Grunnen var hovedsakelig at overskuddet fra 17. mai ble over 40 000 mot 27 000 i fjor. 

 

Årets overskudd er på kr 11 537. 

 

FAU har forpliktet seg til å vedlikeholde ballbingen med 5 000 pr år. Fondet er nå på 10 000, 

og brukes ved behov. I tillegg er fond avsatt til Utemiljøtiltak og Trafikksikkerhetstiltak som 

har stått ubenyttet i flere år, overført til fri egenkapital. Dette har vært et ubenyttet fond fra 

flere år tilbake, og ble avskrevet fordi formålet var uklart. FAU har støttet 68 elever med 600 

pr elev til leirskole. 

 

Regnskapet for aktuell periode er ikke kontrollert av uavhengig revisor. FAU’s kasserer er 

autorisert regnskapsfører.  
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