
Møtereferat FAU-møte 31.januar 2017 

Tilstede: 

Britt N.Motrøen (1.kl) 

Hilde Guttormsen (2.kl) 

Geir Tuvstein (vara 2.kl) 

Elisabeth Tøllefsen (3/4.kl) 

Morthen Ivar Vikanes (5/6.kl) 

Anita Dahl (vara 5/6.kl) 

Ingrid S.Lutro (7.kl) 

Lisbeth P.Bøe (vara 7.kl) 

Alanja Forsberg (8.kl) 

Maria S.Ruud (vara 8.kl) 

Frafall: 

Andreas Lyng (vara 1.kl) 

Linda Klemetsen (vara 3/4.kl) 

Annelie Flodin (9.kl) 

Morten Johannessen (vara 9.kl) 

Therese Mikalsen (10.kl) 

Else Jacobsen (vara 10.kl) 

SAKSLISTE: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte og status på aksjoner 

2. Informasjon fra ledelsen/styret 

3. Erfaringsoppsummering fra julefesten 

                -økonomisk resultat 

                -læring til neste julefest 

                -beslutte eventuell gave til Nabohjelpen 

4. Status Natteravner 

5. Presisering av vedtekter for FAU -  lenke til anbefalte vedtekter fra «Foreldreutvalget 

for grunnopplæringen» (fug) 

6. Møtestruktur og samarbeid med elevrådet 

7. Eventuelt 

REFERAT: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte og status på aksjoner 

Referat fra FAU-møte 22.november 2016 ble gjennomgått og godkjent. Status på åpne 

aksjoner: 

- Vennebenker: benker vil bli kjøpt på Leroy Merlin. Dekorering er avtalt med Solbjørg 

som er kunst-og håndverkslærer. Ingrid har aksjon. 

http://www.fug.no/forslag-til-vedtekter-for-fau.154125.no.html


-Sosiale aktiviteter: Ingrid har tatt opp FAU’s ønske om trivselsleder-opplegg med Liv 

Aakre. Ingrid etterspør status, kommer uansett neppe i gang i år. Alle klassekontakter 

skulle diskutere forslag til sosiale aktiviteter i sin klasse. Dette er tatt opp i kun én av 

klassene, og da uten nevneverdig respons. Alle klassekontakter oppfordres likevel til å 

ta aksjon som tidligere avtalt. 

-Spisetider: alle klasser har lik tidsramme til lunsj, eventuelle avvik er i så fall 

lærerstyrt. Ble ytret ønske om at det burde være mulig å få kjøpe mat på skolen. Ingrid 

tar dette opp på neste styremøte. 

-FAU møtereferater skal legges ut på skolens hjemmeside, dette er ikke gjort med 

forrige referat. Lisbeth tar aksjon.  

 

2. Informasjon fra ledelsen/styret 

Ingrid informerte fra styremøte 27.januar. Skolen ønsker å få opp søkermassen og 

dermed øke antallet elever. Dette skal blant annet gjøres gjennom reklamefilmer på 

norske kinoer, deltakelse på utdanningsmesser (gjelder videregående) og reklamering i 

blader for Astma- og allergiforbundet og Dyslektikernes forbund. I tillegg skal 

kostnadene reduseres. FAU ønsker å bidra med gode idéer. Alle som har forslag sender 

disse til Lisbeth (lisbeth@hlkbb.no), med frist onsdag 8.februar! Samlet liste oversendes 

deretter ledelsen. 

 

3. Erfaringsoppsummering fra julefesten 

-Julefesten ga et overskudd på 925 euro, det var 120 euro mer enn julefesten året før. 

Loddsalg med gevinster ga høyere inntekt i forhold til kun innsamling av penger, slik 

det ble gjort i 2015. Elevenes egen «tombola» med smågevinster ga også gode 

resultater. I tillegg var det noe mer salg av mat og drikke. Det var likevel også høyere 

kostnader enn året før, noe som skyldes innkjøp av gevinster, samt blomster til lærerne. 

-En generell erfaring var at det burde vært flere personer i komiteen, blant annet for å ta 

høyde for sykdom. Må neste gang også sørge for melke-/laktosefri grøt. Komiteen 

(v/Elisabeth) tar aksjon på å oppdatere dokumentet som oppsummerer oppgaver og 

ansvar, og får ny versjon lagret på FAU’s minnepinne. 

 

-Det ble ikke ble opplyst i forkant av festen at en del av inntektene skulle gis bort til 

Nabohjelpen. FAU ønsker derfor å avvente donasjon av eventuell gave til senere på 

våren. 

 

4. Status Natteravner 

Vaktliste er laget. Har hatt besøk av «veteran» fra Natteravn-ordningen i Oslo. Ble 

påpekt noe mangelfulle instrukser og utstyr (refleksvester). Alanja har aksjon. 

 

5. Presisering av vedtekter for FAU 

Saken tas opp på et senere møte. Det var imidlertid enighet om at FAU-medlemmer er 

omfattet av taushetsplikten, og at FAU ikke behandler saker som omhandler 

enkeltpersoner.  

 

6. Møtestruktur og samarbeid med elevrådet 

Tidligere praksis har vært at FAU-møte avholdes på tirsdager i samme uke som det er 

styremøte på fredag. For å sikre at saker som FAU ønsker å ta opp kommer inn på 

mailto:lisbeth@hlkbb.no


styremøte-agendaen, vil FAU for fremtiden ha sine møter i god tid før styremøtene. 

FAU vil i tillegg invitere elevrådsleder med på FAU-møtene fremover, for å sikre at vi 

tar hensyn til hva elevene ønsker og er opptatte av. 

 

7. Eventuelt 

Det ble diskutert at utdeling av vann «på krita», det vil si uten at eleven leverer 

vannkort-bonge, tilsynelatende har blitt et problem for skolen. Foresatte må sørge for at 

elevene har nok bonger. 

 

FAU ønsker at alle elevene skal ha glede av fotballbanen, i dag brukes den stort sett til 

fotball. Det kom forslag om at ulike grupper eller aktiviteter kunne tildeles ulike tider 

eller dager, gjerne i kombinasjon med enkel elevstyrt aktivitet. Ingrid tar ideen opp med 

Liv Aakre. 

 

Referent: Lisbeth P.Bøe 

 


