
REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:  04.04.18 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede fra 
FAU styret: Haakon Fredriksen, Inger-Lise Flusund Wong,Dag Arne Ramstad,  Anne Lene Løvhaug, 

Magne Thiesen (Delvis), Frøydis Gleditsch, Ingrid Thygesen Nguyen Hoang, Ida 
Tidemann (sekretær). 

 
Forfall: Eva Rybanska. 
 
Repr. skolen:  Anita Torøe og Randi Sundal Opkvitne. 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

14.2018 Referat fra forrige møte. 
•  Godkjennes uten kommentar.  

 
 

15.2018 Informasjon fra skolen.  
• Alma sosiallærer har tiltrådt 50% som sosiallærer og 50% som 

Miljøarbeider. hun har ansvar for 5.-6.-7. trinn.  
• 17. mai: Skolen har fått beskjed at Nordtvet går som nr 25 nede i byen, 

vi går bak Rødtvet. Barna tar som vanlig banen ned, og buss hjem.  
• Lavvo: Ikke noe nytt.  
• AKS kaffe på mandag 9.april. 

 

16.2018 Prinsipp og prosedyre for støtte fra FAU. 
• Støtte ordning til skoleball og melkeordning er "faste" bidrag fra FAU.  
• Syret ønsker at flere skal vite at man kan søke støtte om diverse ting til 

barna. Men, hva skal man kunne søke støtte til? Det blir mye diskusjon 
rundt dette, men vi er enige om at det man søker støtte til skal:  

• Være støtte til hele trinnet.  
• Det skal være en sosial aktivitet, støtte til læring.  
• Ikke lov å søke støtte til sommeravslutning eller juleavslutning.  

 
• Styret kan sette av en fast sum hvert år som skal gå til en slik støtte 

ordning. F. eks at hvert trinn kan søke om tilskudd på 2000kr i året.  
• Styret må lage ett søknadskjema hvor folk kan søke om tillskudd. 

Haakon tar seg av dette. Anne Lene tar dette med i retningslinjene for 
klassekontaktene.  

 

17.2018 Nettvett 
• 18. april blir det Nettvett undervisning for alle foreldre med barn på 

Nordtvet skole. Det avholdes på Samfunnshuset. Det er allerede sendt 
ut informasjon om dette, men skolen bes om å sende ut en påmelding 
pr. mail, samt påminnelses sms/mail om dette hver uke. Ida ber Anita 



gjøre dette.  
• Ida snakker med barnevakten om hva de trenger av lyd og utstyr.  
• Dag hører med samfunnshuset om vi kan servere Kaffe.  
• Alle fra styret bes møte opp, og gi en tilbakemelding på neste møte 

om hvordan arrangementet var.  

18.2018 17. mai 
• 17. mai komiteen har ikke hatt møte siden sist, de skal ha neste 

styremøte 16.april, og har ikke noe nytt å meddele derifra.  
• Haakon informerer om at det  blir kjøpt inn 878 premier for 17 560 kr. 

Styret godkjenner dette.  
• Frøydis får rundt på Kalbakken og forhører seg om premier til 

loddsalget.  

19.2018 Eventuelt. 
• Back to school party; Blir noe av til høsten, i August. Dette skal 

avholdes i ukedagene, og blir en sosial happening for å samle elevene. 
Mer info om arrangementet kommer etterhvert som det er klart.  

• Det ble igjen tatt opp at referatet fra FAU styret burde distribueres til 
alle klassekontakter, samt klasseforstandere. Dette må vi få på plass, 
og skal høre om sekretærene på skolen kan gjøre dette, da de sitter 
med fullstendig oversikt over alle kontaktene.  

 
 

  

 

Til neste gang: 
• Årsregnskapet. 
• 17. mai komiteen. 
• Evaluere Nettvett arrangementet. 
• Evaluering av elevene på ukesplan- Hva brukes det til? 
• Alma- hvordan fungerer hun i den nye stillingen? 
• Bongene: Taes med, og fordeles på møtet.  

  

  

 

  

  

 


