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Referat FAU-møte 
 

Tidspunkt: mandag 30.september 2019, kl. 17.00 
Sted: Hjemme hos Ingrid S. Lutro 
 

Møteledere:  Ingrid Steinsland Lutro, leder 
Referent:  Silje Haugen, sekretær  

 
Tilstede: 
 

Trinn Hoved Vara 
 Ingrid S. Lutro, FAU-leder  

1. Lena Fagerwing  
2.   
3. Tone Ovesen  

4.   
5. Hilde Guttormsen  

6. Silje Haugen  
7.  Fredrik Græsli Storjord 

8. Hege Eltvik  
9. Veronica Føre Andersson  
10. Ola Axelsson  

   
 

Agenda: 
Høstfesten 
 

1) Kommunikasjon innad i FAU og oppbevaring av dokumenter/informasjon 
 

Diskuterer litt om kommunikasjonsmåter. Unngå for mye på messenger, da det 
fort blir for mye ¨pling¨ og informasjon der. Dokumenter og innkallelser sendes 
på e-post. 

 
Ingrid kommer med forslag om at FAU kjøper egen datamaskin. Hilde ønsker at 

vi jobber videre med å få data fra skolen. Ingrid jobber videre opp mot rektor. En 
evt maskin fra skolen må også komme med en kontrakt som sikrer FAU at 
maskinen ikke plutselig trekkes tilbake. 

  
Vi må i tillegg ha et sted der all dokumentasjon lagres, som f.eks. på Dropbox, 

da det viser seg av vi mangler tidligere dokumenter, referater og generell 
informasjon fra FAU sitt arbeid tidligere år. Da det finnes mye god informasjon 
om hvordan blant annet festene gjennomføres, maler til invitasjoner, samt lister 

over oppgaver, er det synd at disse er borte. Minnepenn brukt tidligere år, 
senest skoleåret 2017/2018 er forsvunnet. I løpet av møtet kommer det fram at 

noen av de dokumentene vi har leita etter, ligger på den gamle FAU-gruppa på 
Facebook. Denne er lukket … Ingrid og Hilde skal gå gjennom dokumentene, 
sortere og organisere på en fornuftig måte. Ohoy, dette blir bra! 

 
2) Høstfesten 

 
1./2., 5./6. og 10. trinn er ansvarlige i år. 
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Ingrid informerer om hva høstfesten går ut på: 

Ungene skal ha det gøy, samlested for familiene, ungene skal få vise hva de har 
jobbet med gjennom underholdning. Ansvarlig for underholdningen bruker å 

være musikk-/sal og scenelærer. Silje hører med Elin hva/hvor lenge. Loddsalg 
og evt tombola for å få inn penger til FAU. 
  

1./2. trinn  Kjøkkenet, salg av pølser, brus/vann og kaffe – to utsalgssteder 
5./6. trinn  Kaker og frukt (hver familie leverer ett brett hver, oppfordre til litt 

sunnere ting som fruktglass, alt ferdig oppskåret og merket med 
allergiinformasjon, ca 10 enheter) + tombola 

10.trinn  Loddsalg, premier, utdeling – de små får være med de store og 

selge lodd – samhold og mestring, alle synes det er gøy. App som 
trekker på forhånd, slik at vi sparer tid. Ungene springer og leverer 

etter hvert som vinnerne ropes opp. Så f.eks. hovedtrekning av de 3 
største premiene. Forslag om at hovedtrekningen gjøres etter at alle 
har vært med og rydda etter festen.  

 
Invitasjoner: Silje lager. Ranselpost via skolen/Diana, be skolen også legge ut på 

hjemmesiden og facebook, husk å minne på om at festen er obligatorisk. 
Oppfordre folk til å ta med 1, 2 og 5 euro pga veksel. 

«Har du med egen kopp, står vi for kaffen!»  
Alle familier tar premier med til tombola, maks for 5 euro.  
 

Dato torsdag 24.oktober klokka 1730-2000 
 

Må også lage salgsplakater, Silje gjør dette. Spørre Diana om å printe de ut? 
Pølser 2 stk, kaker 1 stk 
Ingrid sender prisliste til Silje.  

 
Ingrid har prata med lærer Iris Aagesen, og hun lager bordpynt sammen med 

elevene. Veldig bra. 
 
Lodd - Ingrid har vært i boden og sett etter lodd … Hun skal til Norge i 

høstferien, og kjøper loddbøker der.  
Innkjøp - Vi må ha en eller noen som er ansvarlig for alt innkjøp. Handler på 

Cash Duplo – får låne medlemskortet fra skolen. 
Handleliste – Ingrid har skrevet nesten ferdig, de ansvarlig for festen møtes 
onsdag 2.oktober på morgenen for å gå gjennom boden og skrive ferdig lista. 

Hvem som blir ansvarlig for innkjøp bestemmer vi når vi går gjennom boden.  
 

Kildesortering? Vi ønsker å være mer miljøvennlige, også på skolen og 
sammenkomster der. Vi må huske å opplyse om at folk kaster rett søppel på rett 
plass; brusbokser/plast på ett sted, papp/papir et annet. Tydelig merket 

søppeldunker/poser. 
 

Bærekraftig engangsbestikk? Det kommer ønske om å unngå plastbestikk. Får vi 
tak i engangsbestikk og fat i annet materiale? F.eks. bambus eller finer? 
Oppfordrer til å ha med egen kaffekopp – gratis kaffe. 

 
Hege trenger å vite hvem som er ansvarlig for hvilken bod, samt 

innkjøpsansvarlig. Ingrid lager kontaktliste. 
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Hovedjobb for representantene – involvere alle foreldrene i klassen, sette opp 

vaktliste om hvem som skal være hvor til rett tid. Må gjøres med en gang. Alltid 
noen som ikke kan. Lærerforeldre er fritatt.  

 
Pølsebod må gjøres klar dagen før.  
 

Ingrid skal snakke med mat og helselærer for å få sette inn mat på kjøkkenet 
dagen før.  

 
Sette ut stoler og bord dagen før (5./6. og 10. trinn), Ingrid skal høre med 
lærerne om elevene kan hjelpe til på slutten av skoledagen på onsdag. 

 
Loddsalg – største jobben er å få inn premier. Alle må prøve å få inn premier fra 

bekjente (en venn av en venn osv) og bedrifter. Store og små premier er 
velkomne. Vi vil ha flest mulig premier. Fredrik har skriv som kan brukes når 
man ber om sponsete premier, både på norsk, spansk og engelsk. Ligger som 

vedlegg til referatet. Ingrid lager liste over bedrifter som skal spørres, og så 
fordeles det i klassene. Andreas bruker sine kontakter? Fredrik sjekker med 

Sjømannskirka. Ingrid sjekker hjemme i Norge.  
 

 
Tombola – må ha nye maskiner, da mange kuler er borte. Hilde sjekker de vi har 
i boden. Viktig at det alltid er voksne til stede, selv om ungene sitter og snurrer 

bingohjulet. Derfor kulene har forsvunnet. Sette opp vaktliste på dette også. En 
voksen og to barn per vakt. Alle familier leverer små gevinster. Maks for 5 euro. 

Viktig at vi klarer å gjennomføre dette på en god måte, da det er en av tingene 
ungene virkelig setter pris på, og ønsker å ha på festene. 
 

VIPPS – kan vi opprette for FAU? De starta jobben i fjor, men fristen gikk ut før 
søknaden ble signert. FAU søkte på organisasjonsnummer i fjor, men per juni 

hadde de ikke fått svar. Fredrik tror de har fått avslag pga for svake vedtekter. 
Fredrik skal sjekke opp med Kjersti Årnes som hadde ansvaret i fjor, og gi oss 
oppdatering. Pågående sak. 

 
Saker igjen etter i fjor? Opplyst om at det er 10 saker som henger. Siste referat 

fra i fjor forteller at det ikke er noen åpne saker. Hva er ståa? Hvor står sakene? 
Fjorårets leder, Fredrik, oversender alt av dokumentasjon til nåværende leder, 
Ingrid. Disse sakene skal sees på ved neste ordinære møte, etter høstfesten. 

 
Ingrid lager lister slik at vi alle har oversikt over hva som må gjøres, hvordan det 

må gjøres, og når.  
 
Rydding – opplyser fra scenen om at alle må rydde, slik at alle kommer seg 

hjem. Klassene ansvarlig for festen, ansvarlig for at det er helt fiks ferdig. Idè 
om å holde igjen hovedpremiene til alt er ryddet, og så ha stående trekning før 

vi alle går hjem.  
 
Neste FAU-møte torsdag 17.oktober, klokka 1700 hjemme hos Ingrid. 

  
 

På vegne av FAU-styret 2019/2020 
Sekretær Silje Haugen 


