
Referat fra møte i FAU 20.11.19 
                      

Tilstede: Ursula Aas, Malin Møyland Gran, Per Ivar Rød, Siw Renate Sjøstrand, Thea Barlaug, 
Vibeke Eriksen, Sigrun Orerød, Terje Gallis. 
 
Sak 12-2019/20  Trafikksikkerhet  
 
Avstemming om å starte med Hjertesone eller fortsette med trafikksikkerhetskampanjene 
som før.  
Siden det er politisk vedtatt at alle skoler skal bli Hjertesone, er det dette vi kommer til å 
jobbe med fremover. Vi har kommet med forslag til områder for Hjertesone.  
Trenger foreldre som har ønsker å være med i en arbeidsgruppe i samarbeid med FAU og 
skolen.  
 
Arbeidet med sentrumsjordet starter opp arbeidet allerede i november/desember.  
 
Sak 13-2019/20  Eventuelt  
 

 Pepperkakehuskonkurranse fra Meny  
Meny stiller med alt man trenger av pepperkakedeig og pynt.  
De stiller med utstyr til et hus og pynt pr klasse, eventuelt til to hus pr trinn.  
Det trinnet som vinner får varmmat til hele trinnet. Det er kort tid å bestemme seg på, da 
Meny må ha beskjed innen utgangen av neste uke. Meny leverer varene til skolen. 

 
Man må bestemme seg innen utgangen av neste uke. 
I forhold til å sette av tid til dette på skolen, er det mest aktuelt og relevant for 6.trinn, 
da de har mat og helse. Rektor skal forhøre seg med de aktuelle lærerne.  

 
Det må være ferdig til 13.12.19. 
Det er selvfølgelig mulig for alle trinn å delta, men da bør det være deltagelse 
fordi elevene har lyst. Siden det er ulike opplegg på trinna, om man skal bake 
hjemme hos hverandre eller ha en bakekveld bør man sjekke ut med 
kontaktlærere, om elevene har lyst til å være med, men man bør også legge ut 
informasjon på Facebook-gruppa til klassen om det er interesse for å være med på dette 
i år.  

 

 Årsmøte i KFU 26.11.19 noen som vil være med?  
 

Legger ut forespørsel på Facebook-gruppa, sammen med innkallingen til møtet.  
 

Neste FAU møte er: 12. februar 2020 kl. 18:00-20:00. 
 
 
Linn-Katrin Vestly 
Leder FAU – Andebu skole 


