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Referat fra FAU-møte    Bakås skole 3. april 2017 

 

Tilstede: 
FAU- leder: Ivo Ninive 
Rektor: Asgjerd A. Halseth 

FAU- representanter: 
Trude Bratfoss-Nikolaisen  
Christin Oldebråten 
Kristin Gunther Ellefsen 
Liv Irene Dalby 
Referent: Trude Bratfoss-Nikolaisen 

Godkjenning av referat/innkalling 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 19/17 Sykkelmekkedag 
Den årlige sykkelmekkedagen vil bli arrangert 6 mai fra kl 11-14 på Bakås skole. Det vil bli samme 
opplegg som i fjor. Ivo har hovedansvar for dagen. Det vil også bli bytte/salg av sykler denne dagen. Ivo 
lager egen facebook side for dette.  
 

Sak 20/17 Internasjonaldag  

22 mai skal vi ha Internasjonaldag på skolen. Arrangementet blir fra kl 17 til ca. 19.  

Alle var godt fornøyd med arrangementet i fjor og kjører mye av det samme opplegget. Det som blir 

annerledes er at det skal være aktiviteter i kl. rommene fra kl 17-18 for så å gå inn i gymsalen og spise 

fra 18-18.30. FAU har ansvar for maten i gymsalen, samt å bake kaker for salg. 

Det vil bli dekorasjoner av flagg og oppfordring til å gå med nasjonaldrakt. Det skal diskuteres mer om 

dette på møte i mai. 

 

Sak 21/17 Rektors hjørne 

Mandag 24 april skal det holdes et driftsmøte for Ellingsrudåsen og Bakås skole. Bakås skal bli en to 

pararell skole og Ellingsrudåsen skal nedjusteres til en to pararell skole i ca 2023. Det er ønskelig at det 

skal holdes et arbeidsmøte for FAU og evnt andre representanter for å komme med innspill og ideer til 

løsninger for denne prosessen. Det skal sendes ett høringsinnspill innen 7 juni samlet fra begge skolene. 

Rektor er svært positiv til utbygging.  

 

Sak 22/17 Skolebehovsplan 

Vi så den planlagte filmen og snakket rundt den. Det skal lages en facebook side for å få med engasjerte 

foreldre. Viktig å få høre hva vi/de synes behovet er for våre barn og skole. Det er Christin Oldebråten 

som har hovedansvaret. Ideer og tanker vil bli samlet. Dette vil da også bli tatt med i betraktning når 

innstillingen skal skrives. 

 
 
Neste møte 
Mandag 8 mai 2017 


