
 
 
REFERAT FAU-MØTE, Rosenholm skole, 9 oktober  2019 
 
(Tilstede: Tove Schmidt Galaaen (2A), Mia Østergaard (2B), Sayed Sarallah Dabestani (3B), 
Misbah Ashraf (4A), Tonje Mallaug(4A), Shifali Diesen (4B), Kristoffer Fløgstad (4B),  
(7A), Andreas Bredal (7B), Gunhild de Presno)  NOEN NAVN MANGLER- kommer senere. 
 
I: Referat fra forrige møte og saksliste godkjent. 
 
II: Informasjon fra skolen ved Rektor Gullborg K Støldal 
 

A Gullborg oppsummerte Rosenholmdagen  - det var bra oppmøte. Vi fikk inn 
totalt 32 284,- 

a. Ipadene er klare -  kontraktene sendes ut i uke 42 (ble sendt hjem den 
10.10). Det er viktig at kontrakten signeres og returneres til skolen slik at 
elevene får utlevert Ipaden. Deksel er satt på, Ipaden blir merket med 
elevens navn. Hvordan den skal brukes blir gjennomgått med elevene. 

b. Oppstart med Ipaden skal være enkelt å klare for elevene. Deretter 
trappes det opp med bruk . God opplæring blir gitt. 

c. Det er lagt inn sperre for å laste ned apper. Skolen styrer hvilke apper som 
legges inn.  Viktig å presisere at eleven kan Ikke laste ned noe. 

B  Utlån av lokaler på skolen. 
a.  Klassene i regi av klassekontakt kan låne klasserommet på hverdager, 
kke helgene 

 b. Musikkrommet kan ikke lånes uten at kontaktlærer er til stede.  
 
III: Valg av representanter SMU: Gunnhild Presno fortsetter. 
 
 
IV: Andreas oppdaterer Liste over FAU medlemmer. 
 
V: Oppsummering av Rosenholmdagen: Det ble altså samlet inn totalt 32 284,- hvor 
inntekten fra Rosenholmløpet er også inkludert. 
Det var litt for lite mat i år også, selv om seks trinn skulle ha med mat i år. Vi gikk også til 
slutt tom for kaker, som 1. trinn hadde med.  Diskusjonen foregikk rundt om at enkelte 
kanskje hadde med lite mat, og at en del gjester lastet litt vel mye mat på tallerkenen. Det 
var ikke nok søppeldunker, og kildesorteringen ble så som så.  
Tanker rundt neste arrangement: Vi kan begynne å ta betalt for saft. Kanskje man kan selge 
pølser siden barn liker mest pølser pluss øke mengden med mat. 
Vi kan prøve å få pølser sponset 
Forberedelsespunkter til neste gang: sette ned en komite og vite datoen i god tid. Det må 
også ordnes en bedre vaktplan, sette opp en mal som kan følges. En såkalt «Rosenholm-
dagen- mappe» 
 
 
VI: Rutiner ved oppstart av skoleåret: Ha noe felles for klassen, hvem stiller opp, er det FAU? 



Gjøre noe sosialt for klassen. FAU kan ikke gjennomføre vennegrupper og ønsker at skolen 
tar ansvar, men det vil sannsynligvis ikke skolen pålegge foreldrene. Eller? 
 
VII: Felles opplegg for Halloween: Vi fikk mail fra Sara fra Gården om Halloween opplegg på 
gården. Dette bør informeres til alle klassene, er det skolen som tar ansvaret? 
FAU kommer med forslag med å utføre et «halloween-stunt» på selve dagen. Her vil Mia, 
Misbah, Tonje, Gunnhild og Tove være med.  
Tove sjekker med Hans Petter om han kan komme å spille. Opplegget er å kle seg ut, gå to to 
/ tre og tre sammen til klassene å dele ut godteri. 
Gunnhild sjekker med Kiwi om de kan sponse med litt kjærlighet. Skal vi ha kjeks også? 
Vi kan få med flere foreldre på dette, hver enkelt i komiteen kontakter noen foreldre  
 
VIII: Arrangere bruktmarked/ gjenbrukskveld: lite sannsynlig at det blir i høst, men noen kan 
ta opp tråden ved en senere anledning.  
 
VIIII: KFU møte: info lagt ved innkallingen til FAU-møtet 
 
VIIII: Eventuelt: det har kommet inn en klage på at sykkelstativet er for høyt... 
 
X: Neste FAU møte: 6 november 
 
  


