
Saksliste møte i HKFU 4.4.2019                        KL. 17.30 – 19.00 

  

Tilstede: Gunn, Trine, Solveig (Bergseng) , Anita (Sørvik) , Sylvi (Seljestad ungdomskole)  , 
Vibeke Hind (stangnes) , Carl Henrik (medkila) , Susann lande ( seljestad), Rolf Arne (harstad 
Skole), Øyvind Arntzen (Kanebogen kole)  

  

1. Godkjenning forrige referat 
o Referat godkjennes. Ingen innvendinger.  

2. Gjennomgang aktivitetsoversikt v/ CHS 
o Laget for har evt ny hkfu leder kan få den overrakt.  
o En aktivitetsoversikt  presenteres av Carl - Henrik  
o Grønn farge  er saker som er lukket.  
o Hvit farge er saker som fortsatt er åpen 
o Det er en kolonne  er møtedato, saksoversikt, overskrift, handling osv.  
o Forslag fra skolesjefen om å legge denne oversikten over på HKFU sin hjemmeside når 

den er endret. Det er ønskelig.  
o Det stilles spørsmål om når bestemmer man at en sak går fra å være hvit til  grønn.  

• Forslag fra HKFU om tilbakemelding på aktive saker.  
• Forslag om at man går gjennom hvite saker på vært møte for å avklare hvor langt 

man er kommet og om man ønsker å endre farge.  
o Aktivitets oversikt stemmes over og godkjennes.  

  
  

3. Gjennomgang av vedtekter og godkjenning av disse  
o Hvem godkjenner disse vedtektene? Skal disse godkjennes politisk?  

• Oversendes utvalg for oppvekst av skolesjefen.  
o Spilles inn at det er ønskelig at noen møter eller deler av møte at administrasjon deltar.  

• Det føres inn at administrasjon deltar på møter ved tilkalling.  
  

 

Formålsbeskrivelse 

korrigert 4.4.2019.docx
 

  
  
Revider utgave sendes til skolesjefen for å sendes inn til utvalg for oppvekst, for politisk godkjenning.  
Neste møte er 10.04 kl12.  
  
  

4. Orientering/ avklaring om siste høringsnotat vedrørende gratisprinsippet 
o FAU bør registrere seg i brønnesund registeret og ha en konto som er knyttet opp i mot 

denner organisasjonen.  
o Klassekasse er ikke presisert i det siste høringsnotat, skal dette inn i høringsnotatet?  

• Bør det presiseres noe om at det skal være en som har ansvar for kasseklassene og 
at den har taushetsplikt?  

•  Uavklart om det ble ferdigbehandlet i dette fora?  



Høringsnotat II.pdf

  
 

5. Eventuelt 

o Ingen saker  

Referent Øyvind Arntzen 

 


