
FAU REFERAT FRA 17.08.21 

 

Tilstede: (trinn 2020/2021) 

Mohammed S. Khan (1.tr) 

Madeleine Galin (1.tr) 

Sturla T. Hinze (2.tr)  

Shaheen Rasul (3.tr) 

Ajsela Imamovic (3.tr) 

Maria Eliassen (3.tr) 

Nuran Alkan (4.tr) 

Fawzia Mohammed (5.tr)  

Viggo Navarsete (8.tr) Styreleder 

Vibeke Jøndal (9.tr) Styremedlem 

Guro Harboe-Ree (9.tr) Styremedlem (Referent ) 

 

SAK 1  INFORMASJON TIL FORELDREMØTE ALLE TRINN 

Hvert trinn har fått utlevert en oversikt over ansvarsoppgaver på trinnet.                                           

FAU representanten i hver klasse har ansvar for å ha oversikt over hvem som sitter i de ulike vervene, 

samt se til at oppgaver/andre arbeidsgrupper som 17.mai komite` (2. og 5.trinn), natteravn (alle trinn), 

ballkomite (8.trinn), skoleball (10.trinn), årstidsgrupper (1-4.trinn) eller annet aktuelt kommer i gang.   

Natteravnsskjema ble ikke delt ut og vil sendes ut via lærerne når det er klart med aktuelle datoer for 

hvert trinn.  Alle nåværende FAU representanter må derfor huske å spørre kontaktlærer om dette 

skjemaet på foreldremøte og sørge for at det sendes rundt til alle i løpet av møtet.  Målet er å få flest 

mulig til å stille på natteravn. Ny FAU TAR MED SEG LISTER HJEM!  

Årstidsgrupper deles inn ved hjelp av lærerne tidlig høst. FAU sjekker med den første på listen i hver 

gruppe om de har kommet i gang. 

NB! Informasjon til alle foresatte kan sendes via skolemeldingsappen.  Det kom også tips om at FAU 

bør oppfordre alle om å krysse av inne på appen for at kontaktopplysninger er synlig for alle på trinnet 

slik at det er mulig å kontakte hverandre som foresatte.   

Viggo kan stille på første 17.mai møte med 2. og 5.trinn for å gi informasjon og overlevere 17.mai 

permen (med tidligere innspill og tips) om alle i komiteen er nye.  

Viggo vil stille på foreldremøte til 1.trinn, 5.trinn (17.mai info) og 8.trinn med informasjon og Guro 

7.trinn slik at de trinnene som ikke var representert i dag også vil motta informasjon.    

Viggo vil også ordne med FUG -plakater til alle trinn. Link:  FUG - For deg som har barn i SFO, 

grunnskolen og videregående 

 

 

https://www.fug.no/
https://www.fug.no/


SAK 2   VALG AV NYE FAU REPRESENTANTER  

På foreldremøte skal det velges en FAU-representant og en vara pr klasse.  Begge er velkommen på 

FAU møtene som vil være en tirsdag pr mnd. kl 18.                                                                    

Innkallinger via Spond (vil legges ut så fort styret har fått lister på nye representanter). 

Det har vært ønskelig (fra skolens side) at flest mulig foresatte engasjerer seg i ulike verv. Vi ser 

nytteverdien av det og støtter derfor en anbefaling om at verv som FAU går på rundgang. Om det er 

usikkerhet i klassen rundt FAU vervet, kan et alternativ være at vara rykker opp som FAU og at en ny 

velges som vara.   Det er selvfølgelig viktigst at den som velges ønsker å sitte der, slik at de kommer 

på møter. Det anbefales også at FAU representanten ikke påtar seg alle verv som både sosialkomite, 

17.mai komite, ballkomite osv. slik at flest mulig er engasjert til enhver tid og deler på 

arbeidsmengden.  FAU vil holde en overordnet oversikt og eventuelt bidra inn hvis behov.   

 

SAK 3   ØKONOMI 

FAU har en egen konto som styreleder samt en til fra styret har tilgang til. De må begge signere ved 

uttak og det føres regnskap.  Stort sett er denne pengekassa brukt til 17.mai arrangementet på skolen.  

Inntekter fra 17.mai går tilbake i kassa og brukes på nytt neste år.  Det har også vært brukt penger på å 

leie inn gode foredragsholdere for foreldregruppen på skolen i samarbeid med skole og andre 

nærskoler. Dette foreslås og stemmes over i FAU.   

Det står nedfelt i FAU vedtektene at budsjettet skal tas opp i FAU ved første og siste FAU møte slik at 

det er åpenhet rundt økonomien. 

Nåværende sum på konto: 59857,39 kroner 

En månedlig avgift betales hver måned for denne kontoen på rundt 30-40 kroner, i tillegg har FAU 

kjøpt is til alle eleven på skolen i forbindelse med korona-17.mai dette året da 17.mai arrangementet 

utgikk av smittevernhensyn. Denne is regningen er ikke betalt foreløpig, vi venter på kvittering fra 

skolen som la ut det beløpet.  

 

 

NESTE FAU MØTE: 21.SEPTEMBER KL 18  

 

 

 


