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Sak 17/18-19: Opprop / presentasjon – Carl-Henrik 

Anja (rektor) 

Carl Henrik, 3. trinn 

Tine, 1A 

Cathrine, 1B 

Jon Magne, 2. trinn? 

Mariell, 4. Trinn?  

Mads, 7B 

Gry, 6A 

 

 

Sak 18/18-19: Godkjenne innkalling og saksliste - Carl-Henrik 

Godkjent. 

 

Sak 19/18-19: Godkjenne referat fra møte 17.09.18 - Carl-Henrik 

Godkjent. 

 

Sak 20/18-19: Valg av leder 

Carl Henrik påtar seg vervet som leder av FAU, og rykker dermed opp fra nestledervervet. Valg 

av ny nestleder settes opp som egen sak til neste møte, 6. november 2018. 

Kort gjennomgang av valg av FAU-verv fra forrige møte, 17.09.18. Små endringer gjøres: 

 

Mads fortsetter som kasserer etter valg for to år i fjor. Mariell går inn i plassen til ansvarlig for 

temadagen 2018/2019. FAU-vervene følger under: 

 

Leder:  Carl Henrik 

Nestleder:  ÅPEN 

Ansvarlig for årshjul:  Tine 

Dugnadsansvarlig:  Helge Vasseng  

Kasserer: Mads 

Gå-til-skolen ansvarlig:  Tor Reidar Fure 

Temadag-ansvarlig:  Mariell Hagerupsen 

May og Asbjørn fortsetter i trafikkgruppa 

 

Sak 21/18-19: Info fra rektor v/ Anja Storvoll 

Klassekasse - Rektor formidler at skolestyrer tydelig formidler at det ikke er lovlig med 

klassekasser da gratisprinsippet skal være rådende ved kommunens skoler. Det skal heller ikke 

samles inn penger til store gaver til lærerene. 

Saken skaper diskusjoner i FAU og det deles positive erfaringer omkring klassekasser 

hvor penger fra slik innsamling har vært til bruk for sosiale anledninger/arrangementer i 

klassemiljøet.  

Det vises forståelse for dilemmaet omkring gratisprinsippet og at ingen skal oppleve ett 

«press» for å betale inn til klassekasse.  

FAU ønsker å løfte saken om klassekasse til kommunalt FAU. 
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Kasser for å samle inn mobiltelefoner- innkjøp er ikke gjort, men det skal foretas så snart de 

har funnet egnede kasser/bokser. Når kasser er innkjøpt, en til hver klasse i alle årstrinn, vil 

telefonene samles inn på morgenen og leveres ut etter endt skoledag. 

 

Skolekjøkken – Skolekjøkkenet står nå klargjort, og har i dag vært i bruk for første gang dette 

skoleåret. Alt er grundig vasket, og avdeling for bygg og eiendom har gått gjennom lokalene for 

godkjenning. 

 

Rutiner ved skolen – Det er funnet at det foreligger svikt i rutiner knyttet til små eller store 

hendelser ved skolen. Rektor vil legge frem dette som egen sak ved neste FAU-møte. 

 

Sak 22/18-19: Status gjennomføring av dugnad 2018 – Asbjørn 

Det ble meldt om god innsats både fra foreldre og elever under dugnaden. Skolen fikk et fint 

løft etter timene som ble lagt ned under dugnaden.. 

 

Sak 23/18-19: Oppdatert Årshjul: Tine 

Årshjulet vil fremkomme i oppdatert form. 

 

Sak 24/18-19: Gjennomgang av åpne saker Aksjonslista: Carl-Henrik 

 

Sak 25/18-19: Foreldreinnspill 

Leder oppfordrer oss som FAU-kontakter til å søke innspill fra foreldrene, via klassens 

Facebookgruppe / e-post / foreldremøte. I tillegg er det viktig å informere foreldrene etter 

møtene slik at alle har mulighet til å involveres i sakene som tas opp i FAU. Viktig at dette blir 

et utvalg som representerer hele foreldregruppa i de ulike klassene, og ikke bare representantene 

som sitter i FAU. 

 

Sak 26/18-19: Eventuelt 

 

Referater fra FAU-møtene: 

Rektor vil finne en løsning slik at referatene fra møtet legges ut på intranet og kan søkes opp av 

alle foreldre, på lik måte som foreldrene har tilgang på arbeidsplanene til klassene via Medkila 

sin egen internettside. 

 

Møteplan 2018/2019:  

Møtene avholdes kl.20:00-22.00 hvis ikke annet er oppgitt. Fortrinnsvis første tirsdag i 

hver måned. 

Mandag 

17.09.2018 

Tirsdag 

02.10.2018 

Tirsdag 

06.11.2018 

Tirsdag 

08.01.2019 

Tirsdag 

12.03.2019 

Tirsdag 

02.04.2019 

Tirsdag 

07.05.2019   

 

Sak 27/18-19: Evaluering av møtet 

Møtet gjennomført innenfor tidsramma. 

 

 


