
REFERAT FAU-MØTE 24.April 2017 
 
 
Tidspunkt: 17.00 
 
 
Tilstede: Hege Berge Andreassen, Yvonne Jakobsen, Unni Sjåberg, Lillian Pedersen, 
Bengt Y. Nilsen, Charlotte Pedersen, Rolf Hundal 
 

1. Referat fra forrige møte 

2. Saker fra rektor 

 Evaluering av stort foreldremøte: 

- Bra initiativ! Hege har kjøpt Balsfjordvotter i gave til Kjersti Falck. Hun 

takker så mye, og sier hun kommer gjerne igjen!  

 Aktivitetsdag for hele skolen:  

- Mandag 19. Juni ?? Ikke fastsatt dato- men denne datoen er forslag fra 

skolen.  

 Hva skjer på skolen?  

- Diverse permisjoner, utdeling av gavekort til 8 aktivitetsledere (elever) , 

påskelunch, sjekk ut lærerne på youtube! Skolen går ned med 0,8 % 

stilling (Økonomi kommunen). Det jobbes med kontaktlærerne for neste 

skoleår. Det jobbes også med hvilke valgfag som skal tilbys til neste 

skoleår. 

- Fremtidsbildet: Skole-Hjem Samarbeid! Hvordan legge frem 

foreldremøte? Temabaserte møter er foreslått. Skape engasjement! 

Hvordan får vi opp oppmøtetallene på foreldremøtene?  

- Rektor foreslår å bytte ut ”statutter” med ordet ”retningslinjer” – Ok for 

FAU 

-  

3. Gjennomgang og godkjenning av RETNINGSLINJER for FAU 

FAU godkjenner etter små endringer retningslinjer (statutter) . Men disse må 

taes opp på et av de første møtene til høsten. Dette pga. punktet ”Økonomi”.  

Vi må bli en ”forening”, og melde oss inn i Brønnøysundregistrene. Dette vil være 

positivt i forhold til både FAUs økonomishåndtering og også muligheten for egne 

klassekontoer. Vipps og leie av f.eks kortterminaler vil bli lettere.  



Dette vil ikke bli gjort før neste års oppstart av FAU,  men til neste møte (29.mai) 

lager vi en mal klar til utfylling for neste FAU (Høsten 2017) 

4. Rutiner FAU 

- For å øke bevisstheten for hva FAU er, hva vi gjør på møter, hva kan man 

vente seg om man melder seg som klassekontakt osv- må vi 

klassekontakter ha et lite innspill på det første foreldremøtet som holdes 

til høsten. Bruk FUG- nettside aktivt!  

- Første FAU-møtet hver høst må brukes til å gjennomgå ansvar og 

oppgaver! Skal vi bestille inn nye ”Foreldrekontaktbøker” ?  

5. Søknad fra 17.maikomitèen: 

17.maikomitèen søker om midler til 17.mai arrangement. Søker om 

8000kr – leie av hallen + korps. FAU innvilger 4000kr (altså 2000kr pr 

søkende klasse). Og sender mail til leder i komitèen Maria Bergli Moen.  

6. Eventuelt: 

- Vennebenk? Vi fikk tilbud om å kjøpe vennebenk- Avslått 

Her foreslår vi heller at en slik benk kan produseres av valgfagelever 

(teknologi i praksis) til høsten.  

- Oppdatere dokumentet som ligger på skolens hjemmeside ”Klassekontakt 

oppgaver”. Dette viser seg at svært få vet at ligger der. Er det et dokument 

som er nødvendig å ha der? Holder det med en god ”opplæring” på første 

foreldremøte/FAUmøte?  Denne saken håper vi neste års FAU vil ta stilling 

til.  

 

 

Unni Sjåberg                                                                               Hege B. Andreassen 

- Assisterende sekretær-                                                                                  -leder-  

 

  


