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Referat FAU-møte 
 
Tidspunkt: torsdag 26.september 2019, kl. 17.00 
Sted: Den Norske Skole Gran Canaria 
 
Møteledere:  Hilde Guttormsen, nestleder/Ingrid Steinsland Lutro, leder 
Referent:  Silje Haugen, sekretær  
 
Tilstede: 
 
Trinn Hoved Vara 
1. Lena Fagerwing Ute Hildebrand 
2. Hanne Vetrhus  
3. Tone Ovesen  
4.   
5. Hilde Guttormsen  
6. Silje Haugen  
7. Anne Marit Svendsen Fredrik Græsli Storjord 
8. Hege Eltvik  
9. Veronica Føre Andersson  
10.   

 

Påtroppende leder, Ingrid Steinsland Lutro, deltok på siste del av møtet.  
 
Del 1) Ekstraordinært FAU-møte da valgt leder, Andreas Lyng har trukket seg 
fra ledervervet av personlige grunner. Han fortsetter heldigvis som 
foreldrekontakt for 4.trinn. 

På grunn av situasjonen som har oppstått, bestemmer FAU seg for å gjøre et 
hastevedtak, og endrer § 3 i vedtektene, til tross for at § 10 sier at endringer i 
vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder senest tre uker før neste FAU-møte. 
Behovet for en leder trumfer vedtektene.  

Ny ordlyd, med nytt underpunkt, er som følgende: 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg  

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, 
kasserer og sekretær. Resterende hovedrepresentanter fungerer som 
styremedlemmer. Leder er FAU sin representant til styremøter ved skolen. Leder 
har talerett, men ikke stemmerett på skolens styremøter. 

§ 3.1 FAU kan, i tillegg til de klassevalgte representantene, velge andre fra 
Foreldrerådet til spesifikke verv. 

Ny paragraf godkjennes, og nestleder Hilde Guttormsen kaller inn nyvalgt leder, 
Ingrid Steinsland Lutro. Lutro tar over som møteleder.  
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Del 2) Ordinært FAU-møte 

1) Endringer av vedtektene  
Flere av paragrafene i vedtektene til FAU trenger grundig gjennomgang og 
endring av både ordlyd og innhold. Dette settes på agendaen til etter 
høstfesten. 

2) Ingrid S. Lutro informerer litt om seg selv og sin rolle tidligere år. 
Hun har god erfaring fra FAU, blant annet som leder. Lutro brenner for 
sosiale sammenkomster som er med på å styrke det psykososiale miljøet 
til ungene. Hun oppfordrer klassekontaktene til å være gode på sosiale 
aktiviteter i klassene, både for elever og foreldre.  

3) Klasselister 
Alle foreldrerepresentantene må innhente fullstendig klasseliste med navn, 
e-post og telefonnummer med en gang. Dette vil forenkle arbeidet når 
informasjon om blant annet høstfesten skal ut til foreldrene. 

4) Utlevering av kontaktinformasjon og datatilsynet 
Det kommer forslag om automatikk i utlevering av kontaktinformasjon. 
Dette blir egen sak på et senere møte. Forslag fra Fredrik Græsli Storjord. 

5) Festfordeling 
Høstfesten nærmer seg, og planlegginga må komme fort i gang. Lutro 
informerer om tidligere år, der 3 klasser/grupper har ansvaret for selve 
gjennomføringa av høstfesten/julefesten, og alle 6 klasser/grupper har 
ansvaret for 17.mai. FAU planlegging og alle stiller opp der det trengs. 
Kasserer må jobbe på hvert arrangement pga penger i omløp. Dette gjør 
at hun er fritatt andre oppgaver.  

6) Klasseoversikt 2019/2020 
Ca antall elever før telledag er:  1./2. trinn 12 elever 
      3./4. trinn 17 elever 
      5./6. trinn 24 elever 
      7. trinn 14 elever 
      8./9. trinn 17 elever 
      10. trinn 7 elever 
Lutro foreslår at de eldre elevene er sammen med, og hjelper, de yngre 
elevene, slik at ungene kan hjelpe til under arrangementet. Det gir både 
samhold og mestringsfølelse.  

7) Datamaskiner til styret 
Nestleder, Hilde Guttormsen, har vært i kontakt med rektor, Benedikte 
Grongstad, for å høre om FAU kan få to PCer til styret. Det er opp til leder 
og sekretær om de vil bruke skolens maskiner eller sine egne. Vi får hvis 
det finnes tilgjengelig. Rektor er i Norge nå, så vi har ikke fått svar.  

8) Framdrift 
Leder skal se gjennom dokumentene og finne ut hva som må gjøres til 
høstfesten. Nytt møte er allerede førstkommende mandag, hjemme hos 
leder. 
 
Neste FAU møte er dermed: 
Mandag 30. september, 2019, klokka 1700 hjemme hos leder. Hun 
sender informasjon på messenger.  

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


