
Møtereferat FAU-møte 4.april 2017 
 
Tilstede: 
Hilde Guttormsen (2.kl) 
Elisabeth Tøllefsen (3/4.kl) 
Morthen Ivar Vikanes (5/6.kl) 
Ingrid S.Lutro (7.kl) 
Lisbeth P.Bøe (vara 7.kl) 
Maria S.Ruud (vara 8.kl) 
Annelie Flodin (9.kl) 
Therese Mikalsen (10.kl) 
Sander Tøllefsen (elevrådsleder) 
  
Frafall: 
Britt N.Motrøen (1.kl) 
Andreas Lyng (vara 1.kl) 
Geir Tuvstein (vara 2.kl) 
Linda Klemetsen (vara 3/4.kl) 
Anita Dahl (vara 5/6.kl) 
Alanja Forsberg (8.kl) 
Morten Johannessen (vara 9.kl) 
Else Jacobsen (vara 10.kl) 
  
SAKSLISTE: 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte og status på aksjoner 
2. Informasjon fra ledelsen/styret 
3. Nye vedtekter for FAU 
4. Årets 17.mai-fest 
5. Dialog med elevrådet 
6. Bruk av idrettsbanen 
7. Eventuelt 
  
REFERAT: 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte og status på aksjoner 
Referat fra FAU-møte 31.januar 2017 ble gjennomgått og godkjent. 
Status på åpne aksjoner: 
- Erfaringsoppsummering julefest: Dokumentet som allerede ligger på FAU’s minnebrikke med huskelister og 
arbeidsoppgaver er veldig detaljert og godt. Det bør suppleres med blant annet hva som er kjøpt inn hvor, sammen med 
en oppsummering av hvor mye som ble solgt. Julefestkomiteen har ansvar for å oppdatere dokumentet. 
- Status natteravner: Det har vært dårlig oppslutning om vaktene, det kan skyldes at flere ikke har mottatt melding med 
vaktlisten, eller har hatt problemer med å åpne oversikten. Ingrid tar aksjon for å få sendt ut på nytt til alle foresatte på 
ungdomsskolen. 
- Vennebenker: Ingrid har aksjon, har ikke fått kjøpt inn grunnet sykdom. 
- Praktisk info til foresatte: Det har tidligere vært gjort forsøk på å lage brosjyre med tips og råd til foresatte. Noe 
informasjon ligger også på skolens nettside. Ingrid spiller inn til skolen at FAU mener skolens nettside bør oppdateres, 
og at FAU kan være en ressurs i arbeidet med å få frem nyttig informasjon. 
- Salg av mat: FAU ønsker at elevene skal kunne kjøpe mat på skolen. En mulig aktør har indikert at han kan tilby dette. 
Det er opp til skolen å eventuelt inngå avtale, Ingrid videreformidler kontaktinformasjon. 
  
2. Informasjon fra ledelsen/styret 
Det har ikke vært noen styremøter siden forrige FAU-møte. Heller ingen øvrig info fra ledelsen. 
  
3. Nye vedtekter for FAU 
Nye vedtekter ble besluttet. Disse legges ut på skolens nettside. 
  
4. Årets 17.mai-fest 
Årets program er allerede satt opp av skolen, og er likt som i fjor. Sydeneiendom er sponsor på brosjyrene. Annonse om 
arrangementet trykkes i Dag&Natt. 
Komitéen består av 5./6.klasse (Morthen og Anita) og 7.klasse (Ingrid og Lisbeth.) Dersom andre FAU-medlemmer har 
lyst og mulighet til å bidra i planleggingen/forberedelsene til festen, så er de hjertelig velkomne! Komitéen starter sitt 
arbeid rett etter påske. 
10.klasse har søkt om å få tjene penger på årets fest ved å stå for loddsalget. FAU har godkjent søknaden, mot at 
10.klasse tar ansvar for alt arbeid fra A til Å, det vil så både innhenting av gevinster, informasjon, loddsalg og trekning. 
  
5. Dialog med elevrådet 
Elevrådsleder Sander fortalte om noe av det de i elevrådet er opptatt av: 
- Mulighet for salg av iste-poser på vannrommet. Har også vært snakk om yoghurt, men det er skrinlagt på grunn av 
utfordringer knyttet til holdbarhet 
- Elevrådet ønsker solskjerming over idrettsbanen 
- 7.klasse har bedt om å få selge kaker til inntekt for klassetur, slik 10.klasse gjør på torsdager 
  
Innspill fra FAU: 
- FAU ønsker at det også blir solgt frukt, grønnsaker, rundstykker og liknende, og ikke kun kaker 
- Elevrådsleder ble bedt om å ta aksjon på at alle klasser diskuterer hva de ønsker at FAU skal bruke penger på. Dette 
bør tas opp på elevrådsmøtet, og så videreformidles til FAU. 
  



6. Bruk av idrettsbanen 
Skolen har allerede innført deling av banen, slik at andre aktiviteter enn fotball også er mulig. 
  
7. Eventuelt 
- Listen med FAU’s idéer til hvordan skolen kan øke søkermassen ble gjennomgått og supplert, og sendes nå til skolens 
ledelse. 
- Spillerne på håndballaget som har trening på tirsdager har ytret ønske om en ekstra trening i uken, gjerne med fotball 
eller andre aktiviteter. Morthen og Elisabeth ser på om dette er mulig å få til på fredager. 
- FAU har fått spørsmål fra Firfisla om vi vil gå sammen med barnehagen om å ta imot Berit Lind Jørgensen med 
foredraget «Flokken min». FAU vedtok å si ja til dette. Sannsynlig tidspunkt for foredraget er i månedsskiftet april/mai. 
  
Referent: Lisbeth P.Bøe 

 


