
Referat FAU møte 17.Oktober 2022 
 
Tilstede: 
1.trinn Dan-Erlend Hansen, 2.trinn Edel-Mari Johansen, 3.trinn Lisa Kongsli Toftaker, 4.trinn Cathrine 
Edvardsen, 5.trinn Liss-Anita Havnør Ophus, 6.trinn Kjell-Ove Sumstad, 7.trinn Bjørnar Ryeng-
Berglund, 8.trinn vara Ann-Kristin Wallin, 9.trinn Silje Michalski, 10.trinn Kurt Klausen (ikke møtt). 
 
Sak 1) Info rektor 
 

➢ 10.trinn har fått tillatelse fra skolen å arr. halloweenball, med nødvendig vakthold og 
samarbeid med foreldrer. Dette må evt samkjøres om 4.trinn skal arr. for småtrinnet. 

➢ Overvåkningskamera er skrudd opp på skolens område. Området er kameraovervåket 
mellom 15.00 - 08.00. Disse skal samkjøres med kamera på Balsfjordhallen og 
Perpetuumhallen. 

➢ Leirskole: pga. ekstra personalkostnader for skolen, er det bestilt plass på Haraldvollen, for 
fremtidige kull. Dette oppholdet dekkes av Balsfjord Kommune. Om noen ønsker noe annet 
må mellomlegget og ekstra utgifter dekkes. 

✓ Foreløpig tilsynsrapport, tilsynet på opplæringloven § 9A i April 2022, har noe avvik. Vi 
gjennomgår rapporten når den endelige rapporten foreligger. 

 
 
Sak 2) Gjennomgang av referat fra møte 19.sept´22 

✓ Ok 
 

 
Sak 3) Organisering av FAU  
 

✓ Kjell-Ove og Edel sjekk opp hvordan og hva som må gjøres for å registrere FAU som egent 
foretak. Dette ønsker vi for å få organisert klassekontoene under en organisasjon, for å 
unngå at private må ha kontoene på seg selv. 

 
 
Sak 4) Onsdag og busstransport for de barna som er på SFO 
 

✓ Rektor sjekker opp, hva som er avtalen. 
 
 
Sak 5) Evaluering av TAR-uka 
 

✓ Godt gjennomført kafe. 
✓ Kan man bruke foreldrene enda mer? For å styrke skole/hjem samarbeide enda mer, samt 

benytte den kunnskapen om hobbyer/interesser som foreldregruppa besitter. 
 
 
Sak 6) Valg av SU/SMU, 2 stk. 
 

✓ Cathrine Edvardsen, vara Liss-Anita Havnør Ophus 
✓ Kjell-Ove Sumstad, vara Bjørnar Ryeng-Berglund 

 
 
 



Sak 7) Temamøte for foreldrene. 
 

✓ Tirsdag 08.november med Politiet «Ungdom og Rus» i Amfiet. Rektor avtaler klokkeslett med 
politiet. 

 
 
Sak 8) Oppdatere vara-listene til FAU 
 

✓ Rektor og FAU leder tok gjennomgang 
 
 
Sak 9) Inntekt 17.mai  
 

✓ Diskusjonstema, sender ut sp.mål på klassesidene.  
 
 
Sak 10) Evt/saker til neste møte 
 

✓ Taushetsplikt 
✓ Vedtak ang gjennstående penger på klassekontoene 
✓ Saldo på FAU´s konto. 
✓ Dugnad, flytting av ballbinge.                    

           
 
 
 
-Referent Lisa Kongsli Toftaker- 

 
 

 


