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Referat konstituerende møte i FAU 17.09.15 kl. 17.00 
 

Følgende saker ble behandlet på møtet: 

1. Presentasjon av nye klassekontakter 
Følgende nyvalgte klassekontakter møtte og presenterte seg på møtet: 
Therese Mikalsen KK 2. klasse, Anastasia Bjune KK 3. klasse, Henriette Harildstad KK 
4. klasse, Jørgen Jørgensen KK 5.-6. klasse, Trond Rasmussen KK 8. klasse, Lone Høgli 
KK 9. klasse, Louise Vangsvik KK 10. klasse.  
For øvrig stilte avtroppende FAU leder Øivind Nilsen. 
Klassekontaktene for 1. og 7. klasse stilte ikke på møtet. 
 
Det ble presisert på møtet viktigheten av at når ordinær FAU representant ikke kan 
møte skal vara fra samme klasse møte! Dette må avstemmes mellom disse! 

 
2. Konstituering av nytt FAU  

a. Valg 
Til ny leder ble valgt: Jørgen Jørgensen 
Til ny nestleder ble valgt: Therese Mikalsen 
Til ny sekretær ble valgt: Lone Høgli 
Til ny økonomiansvarlig ble valgt: Monica Kjosavik 
Til ny natteravnsansvarlig ble valgt: Louise Vangsvik  
Øvrige klassekontakter sitter som medlemmer av FAU 
 

Valg av representanter til Utvalg for skole-hjem samarbeid ble utsatt til neste møte 

Den valgte økonomiansvarlig sitter som vara i FAU. FAU leder avklarer med henne 
rutiner for avrapportering til FAU møtene 

Nyvalgt natteravnansvarlig får med seg et team bestående av klassekontaktene for 
ungdomsskolen. I tillegg sa Henriette fra 4. klasse seg villig til å bistå gruppen. 
Gruppen skal på basis av klasselister for ungdomsskolen sette opp vaktlister med 3 og 
3 personer (en fra hver familie) på fredager gjennom skoleåret utenom skoleferiene / 
fridager. Tidspunkt og varighet avstemmes med arrangementer i sjømannskirken. 
Øvrige detaljer i forbindelse med ordningen avklares med fjorårets 
natteravnansvarlig Therese Mikalsen. 

b. Møteplan og arbeidsform 
Det ble besluttet å holde Tirsdag kl. 16.00 som fast møtetidspunkt for 
kommende skoleår. Det skal gjennomføres ordinære FAU møter i ukene 44, 
49 i 2015, samt uke 5, 18 og 23 i 2016. 
Følgende datoer gjelder for de ordinære FAU møter: Tirsdag 27. oktober 
2015, tirsdag 1. desember 2015, tirsdag 2. februar 2016, tirsdag 3. mai 2016 
og avsluttende møte tirsdag 7. juni 2016. 
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FAU leder / sekretær sender ut innkalling med saksliste og evt saksunderlag ca 
en uke før hvert møte. Saker (med evt underlag) som ønskes diskutert på 
møtene meddeles leder i forkant slik at disse kan føres opp på sakslisten. 
Leder har dialog med skolens ledelse i forkant av møtene for å avdekke mulige 
saker som bør informeres om / behandles på møtene. 
 Underlag for skolestyremøtene sendes FAU medlemmene i forkant av FAU 
møtene slik at eventuelle innspill kan diskuteres på møtet. Leder koordinerer 
dette med skolen.  
Referat distribueres møtedeltakerne for kommentarer før de sendes ut som 
endelig, og legges ut på skolens hjemmeside, under egen FAU fane. 
 

3. Festkomiteer: 
a. Festkomite høstfest 28. oktober består av 1.,2. og 10. klasse. 

Komiteleder: Avklares på første komitemøte. Sekretær påser at det innkalles 
til et første komitemøte med klassekontakter og vara for de 3 klassene. 

b. Festkomite julefest 15. desember består av 3., 4. og 9. klasse. 
Komiteleder: Anastasia Bjune 

c. Festkomite 17. mai fest består av 5., 6., 7. og 8. klasse. 
Komiteleder: Avklares på neste møte 
Det skal diskuteres med skolen eventuelle arrangementskonsekvenser pålegg 
fra Udir vedr solstråling har. Gjøres på første FAU møte. 

Det er viktig at komiteene kontakter skolen (avdelingsleder) i god tid for å avklare 
skolens bidrag, som for eksempel underholdning, bistand fra vaktmester etc. 

Det er videre tradisjon for at ungdomsskoleelevene bidrar med rigging av bord og 
stoler i patioen i skoletiden. Dette må avtales med skolen (avdelingsleder og / eller 
klasselærere). 

4. Viktige saker og mål for året 
Foruten vårt generelle mål om å jobbe sammen med skolen for best mulig skole- og 
læringsmiljø for våre barn ble det bestemt at følgende sak skal diskuteres med skolen 
på første FAU møte: 
1. 17. mai feiring; eventuelle konsekvenser som følge av pålegg fra Udir. 
 

5. Eventuelt 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 

FAU 17.09.15 
 
Øivind Nilsen 
Avtroppende FAU leder og sekretær 


