
Referat fra FAU-møte ved Løren skole 9. mars 2015 

Møtt: Amer, Stian, Kristine, Anne, Eli og Anne Kristine (referent) 

 

09/15 Godkjenning av innkalling og referat  

Innkalling godkjent og referatet godkjennes etter at det tilføyes at Stian var til stede på forrige møte. 

10/15 Bursdagsfeiring med is og kaker 

Anne Kristine tok opp om det er ønskelig at elevene har med is og kaker på skolen for å feire 

bursdagen sin. FAU gir ingen retning på dette, men sier det må være valgfritt og opp til foreldrene. 

11/15 Hudøytur 

Et stort flertall av foreldrene har gitt tilbakemelding på at de ønsker at barnet deres og de selv ønsker 

å delta på Hudøytur. 30 foreldre har svart ja, to stykk har sagt ja med forbehold, fem har sagt nei og 

det er noen som ikke har svart. 

For at turen skal realiseres må 2/3 av elevmassen, 27 elever, melde seg på ved endelig påmelding 

Når den endelige påmeldingen sendes ut ber rektor om at de som svarer nei også svarer på hvorfor 

de ikke ønsker å delta.  

Elevene er forsikret så lenge turen er skoletur, ut over dette må foreldre og elever dekke egen 

reiseforsikring.  

Førstehjelpsskrin kan lånes av skolen, men må suppleres med for eksempel ormemedisin. 

Informasjon om turen må også lages på engelsk.  

Endelig påmelding sendes ut uken før påske og påmeldingsfrist settes til fredag 10. april. 

Innbetalingen må skje innen påmeldingsfristen. 

Rektor og to lærere vil delta på turen pluss ev assistenter fra AKS. Skolen er i gang med planlegging 

og har programmet klart ila april. 

Opplegget må samkjøres når det nærmer seg: Rektor finner forslag til dato for foreldremøte. 

 

12/15 17. mai 

Det mangler fremdeles foreldre til å bære flagg. Skolen vil oppfordre flere foreldre til å stille. 

FAU ved Løren svarte ja til å være til stede på Refstad skole sin 17. mai-feiring og spurte i svarbrevet 

om det var mulig at Løren kunne få ha en kakebod. Det har ikke kommet svar fra Refstad på denne 

henvendelsen. 

 


