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REFERAT FRA FAU- MØTE VED OPPSTART AV NYTT SKOLEÅR 3. november 2021 

Meldt forfall: Representantene i 8a, 8d, 8e, 8h, 9a, 9f, 9h, 10f  

Sak 1: Valg av nytt styre i FAU 

I følge vedtektene skal styret bestå av 5 personer: leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer. Målet 

er at de fleste skal sitte i 2 år, og at ikke mer enn 3 skal være på valg samtidig 

Styret består av: 

Leder: Elisabeth Tulla Stenstrøm, 978 25 644, millatea@outlook.com 

Nestleder: Jarle Eriksen, 951 78 703, jarleer@viken.no 

Styremedlemmer: 

Raymond Evje Olsen, 922 67 929, rayolsen80@gmail.com 

Morten Karlsen, 952 84 065, mk@ostfoldenergi.no 

Maria Ahlberg, 905 33 687, mt.ahlberg@gmail.com 

Sak 2: Valg av medlemmer til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg 

Elisabeth Stenstrøm 

Jarle Eriksen 

Sak 3: Møteplan 

Hele arbeidsutvalget (medlemmene fra alle klassene) kalles inn til alle møter.  

Det er 2 -3 møter i halvåret. Neste møte er onsdag 08.12 kl. 18.30  

Alle møtereferat legges ut på skolens hjemmeside under Råd og utvalg. Dette sendes som vedlegg i vigilo 

der det informeres om hvor foresatte kan finne informasjon og referater fra FAU. 
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Sak 3: Aktuelle saker for FAU skoleåret 21/22 

• Læremidler 

Sarpsborg kommune har kjøpt digitale læremidler fra Gyldendal skolestudio til alle elever. Disse 

læremidlene dekker hovedområder i de fleste fagene. Det er et ønske fra elever, ansatte og foresatte om 

at elevene får både digitale og analoge læremidler, så det kan veksles mellom bruk av bøker og pc for å få 

variasjon. I dag er det ikke penger til bøker i skolens og kommunens budsjetter. En lærebok i papir koster 

rundt 600 kr, og 1 bok pr elev på Kruseløkka er 350 000 kr.  

• Aktive lokalsamfunn/Helsefremmende skoler 

Skolen har plassutfordringer. Gymsalene er sprengt, og vi har ikke garderober og plass inne til valgfagene 
fysisk aktivitet og helse. Vi har derfor innledet et samarbeid med Sarpsborg idrettsråd, Kirkens bymisjon og 
Sarpsborg 08 om bruk av Dumpa og deres lokaler til ulike aktiviteter i og etter skoletid. 

Vi samarbeider om å ruste opp Dumpa og å gi våre elever tilbud om ulike aktiviteter på ettermiddags og 
kveldstid. Pr nå har de hatt «Løkkis i Dumpa» på torsdager, og elevene i valgfaget Innsats for andre hjelper 
til med ulike aktiviteter der. 

• Gymsal og plassutfordringer 

Se punktet over. Det er satt av penger i budsjettet i Sarpsborg kommune til et forprosjekt til ny gymsal. Det 
er satt av penger i kommunens handlingsplan til å bygge ny gymsal 2025-2026.  Skolen vokser, og det er 
ikke grupperom til elevene. Det er vanskelig å ha en digital skole når det ikke er rom til at elever kan f. eks. 
spille inn podcaster, filme eller gjøre lydopptak. Hvis det blir bygd ny gymsal, kan dagen gymsal gjøres om 
til grupperom og klasserom. 

• Leksebevisste skole 

Et ønske fra det kommunale foreldreutvalget er at alle skoler skal drøfte hva en god lekse skal være. Det 
har skjedd en vridning fra leksefrie- til leksebevisste skoler. Dette ble satt på vent under korona, men blir 
tatt opp igjen nå. 

Sak 4: Eventuelt 

Klassekasser/trinnkasser og turer. 

På Kruseløkka ønsker vi at alle elevene skal ha et tilnærmet likt tilbud når det gjelder turer. PÅ 8. trinn har 
vi Bli- kjent turer i nærmiljøet og på 9. trinn har vi friluftslivstur. Her dekker skole alle utgifter. Hvis klassene 
skal på tur i 10. klasse, har ikke skolen midler til dette, og det må samles inn penger til 
klassekasse/trinnkasse. Vi ønsker at standarden på Kruseløkka skal være en overnattingstur ved oppstarten 
av 10. klasse for å bygge klassemiljø, og en avslutningstur på våren i 10. klasse. For å dra på slike turer, 
trenger vi ca 1000 kr pr elev, og disse pengene må vi finne måter å samle inn på. Denne innsamlingen bør 
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vi starte mens elevene går på 8. trinn. Klassekontaktene på årets 10. trinn har hatt møte nå ved oppstart, 
og har laget en plan for hvordan de kan samle inn penger. På grunn av korona har det ikke vært de vanlige 
aktivitetene der vi «jobber/samler» inn penger. 

Det var et ønske fra FAU at skolen skal kalle inn til et møte med klassekontaktene på 8. og 9. trinn for å 
planlegge hva vi skal/kan gjøre på disse trinnene. Dette møtet blir 30.11. kl. 19.00. 

I tillegg skal skolen sjekke ut og FAU kan registrere seg i Brønnøysundregisteret. Da kan de får egen konto 
til klassekassene/trinnkassene. Det kan bli store summer i klassekassene, og en del gruer seg for å ta 
ansvar for så mange penger. 

Kruseløkka, 08.11. 21 

Anne Beth, ref 
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