
 

 
 
 
           
 
 
 
          Son 05/11/2019 
 
 
 
Referat fra FAU møte, tirsdag 5. november 19.00 pa  Grevlingen skole biblioteket 
ved Andreas Øwre 
 
Deltagere  

Lise Merete Austvik (rektor) 
8b Sara Stavset 
8d Ha vard Gisle Mathisen 
9a Ronny Linda s 
9b Andreas Øwre 
9c Randi Enger 
9d Per Kristian Roer 
10 Hanne Cecilie Engebretsen Jacobsen 
10b Camilla Olsson 
10c Lill-Ann Røykenes 
10d Nina Koren <n.koren@me.com> nei 
8b Sara Stavset 
8d Ha vard Gisle Mathisen 
 
 
Dagsorden: 
 
7-19/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent  
Rektor har oversendt noen merknader til forrige referat som innarbeides før referatet 
distribueres. 
 



 

8 -19/20                      Presentasjon av Bayaz ved Ingrid Fleischer (IF), 
deretter diskusjon rundt tiltak for a  øke bruken og spre informasjon om 
tilbudet. 

 
<Randi legger til det hun har notert> 
 
Møtet var stor grad viet til Bayaz. Ingrid Fleischer som leder fritidsklubben fortalte om 
hvordan de jobber for a  utvikle sitt tilbud til ungdommen, hva de skal fokusere pa  fremover 
og hvilke behov de har i forhold til lokalene og utstyr. 
 

- Det er en hovedma lsetting for Bayaz og Ingrid a  øke antallet ungdom som benytter 
seg av deres tilbud. 

- Tilbudet er for elever i hele kommunen, herunder elever ved Oasen, Vestby 
ungdomsskole og elever fra kommunen som ga r pa  Steinerskolen ved Kambo 

- Det er et ønske fra Bayaz om egne lokaler helst utenfor skolens omra de.  
- Lokalene i dag er ikke store nok – de ligger i kjelleren pa  skolen og er en del av et 

«bomberom» uten vinduer og egen inngang. Det er et sterkt ønske om a  fa  satt inn 
vindu og egen adkomst slik at det ba de kommer inn lys og at det blir enklere 
adkomst.  

- Bayaz samarbeider med Teten i Vestby og tilhører kulturtilbudet i kommunen. 
- De bruker Facebook, Snapchat og Instagram for a  kommunisere med ungdom. (Alle i 

FAU ble oppfordret til a  like/følge Bayaz) 
- Bayaz samarbeider med skolen ift. ulike arrangementer: 

o Med elevene pa  Sal & Scenes Va rkonsert 
o A pen dag for 7. klasse før sommeren 

- Det er ma lsetting for Bayaz a  bidra til et bedre sosialt miljø og legge forholdene til 
rette for at ungdommene kan møtes pa  egne premisser.  

- Det er et ønske og en tanke fra Bayaz’ om at et positivt miljø pa  fritiden kan være 
med pa  a  skape generell trivsel blant ungdommen og bidra til trivsel i skoletiden. 

 
Ingrid har fa tt informasjon fra elever og andre der det kommer fram at en del foreldre ikke 
vil at barna deres skal være pa  Bayaz. I møtet diskuterte vi hvordan FAU kan bidra til a  spre 
positiv informasjon om tilbudet, samt bedre rammebetingelsene.  
 

- Skolen og FAU skal oppfordre foreldrene til a  følge Bayaz i sosiale medier. 
- Bayaz er et rusfritt miljø, elever som ikke forholder seg til dette blir bortvist 
- FAU .skal sammen med skolen se pa  mulighetene for a  gjøre noe med lokalene som 

benyttes: 
o Bedre infrastruktur ift LAN 



 

o Kjøpe inn utstyr som kan brukes – biljardbord og 
bordtennisbord bærer preg av slitasje 

o Bygge om lokalene – fa  inn vinduer og egen inngang, fa  lagt 
inn vann/vask i «kiosken» 

o Ved pa bygg vurdere muligheten for nye og bedre lokaler 
- Skolen og FAU ønsker a  invitere gruppelederne i Kommunestyret slik at de ogsa  kan 

se behovet for utbedring av lokalene, evt. se at man har behov for andre lokaler ref. 
punktet om lokaler pa  «nøytral grunn». 

 
Etter møtet ble FAU invitert ned i lokalene og fikk en omvisning.  
 
 
9 -19/20  Orienteringssaker fra rektor 

 
Pa bygging/utvidelse av skolen: 

- Skolen er bygget for 360 elever ift. brannforskriften. 
- Det er 352 elever ved skolen. 
- Det er ventet en vekst i omra det som tvinger frem en løsning. 

 
Det er FAUs mening at alle barn i Sonsomra det skal ga  pa  Grevlingen ungdomsskole fra 8.-
10. klasse. Det er ikke ønskelig a  utvide nye Brevik til en 1-10.-klasseskole.  
 
25-18/19  Eventuelt 

 
ITS Learning 

- Foreldre ønsker enkel tilgang til a  se lekser og planer. Er det mulig a  fa  til en 
leksefane med enkle grep som ogsa  foreldre kan se? Rektor vil undersøke hva som er 
mulig a  fa  til.  
 

Utlevering av klasselister slik at foreldre kan kommunisere med hverandre ba de i forhold til 
arrangementer og i det daglige 

- Klasselister kan legges ut pa  ITS learning 
 
Neste møte: 04/02/2020 – Hovedtema på møtet er diskusjon om SOK (Skole, oppvekst og 
kultur) og hva FAU mener om at kommunestyret har lagt ned denne komiteen.  
  
Møtet starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.00 hvis ikke annet er angitt. Oppmøte i hovedinngangen. 

 


