
Referat FAU møte 24.09.18 
 
 
Fremmøtte  
Rektor Yvonne Jakobsen  
1.kl: Meldt forfall 
2.kl: Kristin Nilsen 
3.kl: Hanne Lykkedrang 
4.kl: Einar Heim-Dahl 
5.kl: Bjørnar Ryeng-Berglund 
6.kl: Ida Karlsen 
7.kl: Susanne Storbakk 
8.kl: Johan k Johansen 
9.kl: Heidi Elvebo 
10.kl: delvis møtt 
 
Sak 11/18-19 
Rektor informerer om en fin start på det nye skoleåret. Roligere enn på 
tilsvarende tidspunkt i fjor.  
Ungdomskolen er ute i friminuttene, og lærere melder om at elvene er mer 
våkne og opplagte i timene. Ungdomskolen må søke om å få være inne i 
friminuttene og det er foreløpig ikke kommet inn noen søknader. 
 
Skoleårets første elevrådsmøte er avholdt og det er valgt representanter til 
ungdomsrådet og SU/SMU. 
 
Rektor informerer om trafikk og trafikkatferd ved henting og levering ved 
skolen. Trafikksituasjonen er uoversiktlig og det er tidvis kaotisk. Rektor 
forteller litt om hjertesoner (fug.no). Hjertesone er en bilfri sone ved skolens 
omrade.  
Skolen ønsker at FAU og foreldre tar stilling til dette og at dette ansvaret er delt 
mellom skole og hjem. 
 
TAR: TAR uken blir i uke 42. Skolen har åpen skole Torsdagen i den uka. 
Tema for dette årets TAR uke er «mindre alene sammen». 
 
Mobilskole 
Etter mye problemer med mobilskole, sier skolen opp avtalen med mobilskole.  
Det nye systemet heter Transponder og overgangen til dette skjer fortløpende. 
 
Rektor informerer om at det er ryddet plass i lærenes kalender til møte med 
foreldrekontakter hver sjette uke. Første møte blir da 2 oktober.  
 



Sak 12/18-19 
Info fra klassene: 
2.klasse.FAU representanten har opprettet kontakt med lærere og har 
samarbeidsplan for året. De har også avtalt møtes i forkant av foreldremøtene. 
3.klasse. Hanne er valgt inn som ny representant i FAU for 3 klasse. Det var 
ikke meldt inn noen saker.  
4.klasse. Har opprettet kontakt med lærere og elevrådsrepresentanten. 
5.klasse. Har opprettet kontakt med lærere, ikke etablert kontakt med 
elevrådsrepresentanten. 
6.klasse. Det er opprettet kontakt med lærere og de er i planlegging av 
samarbeidsmøter. 
7.klasse. jobber med å opprette kontakt og planlegge samarbeidsmøter. 
8.klasse. ikke opprettet kontakt. 
9.klasse. opprettet kontakt med lærere, de har hatt møte og de har opprettet 
kontakt med elevrådsrepresentantene. 
10.klasse. Opprettet kontakt med lærere. 
Alle klassene har avholdt foreldremøte. 
 
Sak 13/18-19 
Klassekonto. 
Siden banken har sluttet å melde skatteetaten om at en klassekonto som er 
oppført på en foreldrekontakt ikke er private midler men tilhører en klasse 
begynte FAU i vår å undersøke hvilke alternativer løsninger på hvordan dette 
kunne løses. 
FAU pr nå kunne ikke finne en løsning som enkelt lar seg gjennomføre uten 
stiftelse av forening i enhetsregistret, med årsmøte, styre, utarbeiding av 
vedtekter og årsmelding.  
Det vil utgjøre en del ekstra arbeid for FAU og Johan foreslår at vi beholder 
dagens løsning slik den er. FAU støtter Johans forslag, og fortsetter å ha det slik 
som det er i dag.  
Vedlagt legger FAU med anbefalinger fra banken om hvordan klassekontoene 
burde struktureres innad i hver klasse.  
 
Rettlinjer fra FAU ved oppretting av klassekonto og klassekasser blir revidert 
med noen presiseringer og vedlegget fra banken blir lagt ved. Dette vil også bli 
lagt ut på skolen sine nettsider. 
 
Sak 14/18-19 
Det planlegges storforeldremøte i Januar/Februar i 2019. Tema er Skole-hjem 
samarbeid og engasjement i barnas skolehverdag.  
 
Sak 15/18-19 
Søknad om skoleball 10.klasse  



FAU godkjenner søknaden. Fau legger ned noen føringer for gjennomføring av 
ballet. 
Aldersgruppe fra 8-10 klasse. 
Minimum 10 voksne vakter. 
Ingen kåringer. (pga nok fokus på kropp, utseende og popularitet). 
Heidi videreformidler til rektor hvordan FAU har stilt seg til søknaden og hvilke 
føringer som FAU ønsker for gjennomføring av skoleball.  
  
Valg av representanter til SU/SMU  
Leder sitter i utvalget (Heidi Elvebo)  
Kristin Nilsen 
Bjørnar R-Berglund 
Vara: Hanne Lykkedrang og Susanne Storbakk. 
 
Valg av representanter til planlegging av TAR uka 
Heidi Elvebo 
Kristin Nilsen  
Bjørnar R- Berglund 
 
 
 
Sekretær Susanne Storbakk  
 
 
 
 
 
 


