
           

REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:  07.03.18 
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,  Anne Lene Løvhaug, Magne Thiesen, 

Ida Tidemann (sekretær). 
 
Forfall: Eva Rybanska,  Nguyen Hoang, Dag Arne Ramstad, Frøydis Gleditsch, Ingrid Thygesen 
 
Repr. skolen:  Anita Torøe. 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

06.2018 Referat fra forrige møte. 
- Godkjennes uten kommentar.  
 
 

07.2018 Informasjon fra skolen.  
• Det har vært lekkasje på skolen som har gått ut over noen rom som f. 

eks. naturfagrommet og kjøkkenet. Undervisningsbygg tar denne 
saken, da de eier bygget, og det blir mest sannsynlig en erstatningssak. 
De har sagt at det tar minimum 5 uker, men man tror at det vil ta 
lengre tid. Alternativ undervisning blir gitt til elevene som skulle ha 
hatt mat og helse. 

• Ang. Gapahauken, så har Katrine nå fått ett saksnummer og 
saksbehandler i Bymiljøetaten, så da er det håp om at vi får svar på 
søknaden ang. oppsett av Gapahauken. 

• Digital elevundersøkelse ligger klar for 1. -4. trinn, og vil bli brukt til 
høsten. 

• 17. mai tog; Det skal bli lagt ut info om at vi skal gå ned i byen før 
påske. 

 

08.2018 Melkeordning 
• Det har tidligere blitt gitt 6000kr til 6. trinn for å fordele ut melk til de 

ulike trinnene. Nå leverer tine ut ferdig sortert melk ut til de 
forskjellige trinnene, så dette behovet er nå falt bort. Det er ønskelig 
at vi får til en annen ordning som elevene kan få penger for. 

                Skolen har ønsket at dette skulle være en fast avtale med en fast                                                
støtteordning årlig. Men, siden FAU styrets økonomi er svingende, er det ikke 
ønskelig fra vår side å ha en fast avtale om en utbetaling, da det kan hende vi 
ikke har økonomi til det ett år. FAU styret ønsker derfor at man må søke om 
støtte til diverse ting for hver gang man trenger det. 
 
Siden melkeordningen er blitt en mindre jobb for 6. trinn, så vedtar vi å 
halvere støtten i år til 3000kr. 



 
• Styret skal jobbe med å utarbeide ett søknadskjema som folk/elever 

kan bruke for å søke om støtte til oss. Dette kan vi informere om på 
neste generalforsamling. 

09.2018 Driftsyret. 
• Ingen saker å melde fra forrige Driftsyret. Man gikk gjennom det mye 

av det samme som vi hadde på FAU møte 31.01.18.  
• Haakon skal sende inn forespørsel til Katrine and. SMU. Det er ønskelig 

at vi har en representant fra FAU styret i SMU 

10.2018 17. mai 
• Komiteen er i godt gang med å planlegge årets arrangement. Siden 

dette arrangementet er avhengig av pent vær for å bli vellykket, kan 
man høre om man kan benytte seg av gymsalen dersom det blir dårlig 
vær, evt. Klubben. Ida undersøker dette. 

• Styret ordner gaver til loddsalget som i fjor, og skal spørre om Frøydis 
kan gjøre dette i år som i fjor. 

11.2018 Støtte til skoleball. 
• Det er ett ønske fra skolen om at vi øker tilskuddet til skoleball fra 

1500kr til 2000kr. Alle er enige i dette. 

 

12.2018 
Nettvett. 

• Vi må få gjennomført en nettvett kveld. Vi diskuterer forskjellige aktører, men blir enige om 
å prøve Barnevakten, siden de har ett opplegg som er enkelt å bestille. Ida tar kontakt med 
Barnevakten, og får satt en dato for dette. Vi prøver å få det til i uke 16 eller 17. 

• Vi forhører oss om vi kan bruke gymsalen eller samfunnshuset. 

• 6
6 

 

  

13.2018 Eventuelt. 
• Back to skool: Magne, Haakon og Dag tar ett møte om dette snart og 

skal komme tilbake med ett konsept på neste styremøte. 
• Flaggborg: Ida har snakket med avisen, og etterspør evetuelle givere i 

nærmiljøet. Vi håper på napp 

 Til neste gang: 
• Status Lavvo/Gapahauk.  
• Budsjett; Støtteordning.  
• Kjøp av nye bord, samt stoler.  
• Penger som FAU deler ut: Lage ett søknadskjema og søknadskriterier. 

Hva kan FAU sponse? 
• Eventuel.  

 

Neste styremøte onsdag   04.04.18 
 
Haakon Fredriksen       Ida Tidemann 
Leder                                                   Referent 

 


