
Referat fra FAU-møte nr 8 2016/2017 

2017-04-18  

Til stede:  

Møteleder:  Hanne Huitfeldt  

Referent:  Pål Hammersmark (2b) 

1a   1b  Turid Eik  

1c  Lars Kossberg   

2a  Patrik Pedersen  2b  Pål Hammersmark  

2c     

3a   3b   

3c  Camilla Bakke   

4a  Helge Penne  4b  Dragana 

4c  Camilla Lund   

5a   5b  Torstein Reistadbakk 

5c  Marianne Askheim    

6a  Svein M. Birkemoe  6b  Hanne Huitfeldt  

6c     

7a  Inger Marie Eide  7b  Agnes Turi 

 

Sak 8-1 Godkjenning  

• Innkallelse til FAU-møte nr 8 og referat fra FAU-møte nr 7 



Ingen kommentarer til innkallingen. 

Rektor har kommet med en kommentar til referatet vedrørende rutiner for 

spesialundervisning. Vil korrigerer før referatet godkjennes. Korrigert referat legges ut på 

skolens hjemmeside. 

Sak 8-2 Info fra skolen  

• Skriv vedrørende regler for arrangering av Hudøy og tilsvarende nå signert 

o Hanne sender dette til FAU-representantene som distribuerer i klassene 

• Sykling 

o Foreldre oppfordres å følge retningslinjene fra Trygg trafikk (spesielt 

hjelmbruk) 

▪ Skolen og FAU har tidligere utarbeidet info om dette temaet, sendes 

til alle foreldre 

o FAU ønsker sykkelprøven tidligere 

▪ Hanne sjekker med rektor om dette lar seg gjøre. 

 

Sak 8-3 17 mai - info fra komiteen 

• Ingvild fra komiteen informerte 

• Skolen er nr 114 i toget i år 

• Noen utfordringer 

o Det har vært et skifte på hovedgården – utfordring å finne riktig dør/nøkkel 

▪ Tips fra FAU – det er potetkjelleren som er det riktige rommet 

o Betalingsløsninger 

▪ Vipps – kan nå benyttes for organisasjonskonto 

▪ iZettle er også et alternativ 

▪ FAU har ikke organisasjonskonto – se punktet eventuelt om dette 

▪ Agnes, Hanne og Ingvild tar en diskusjon om kontoer og 

betalingsløsninger for 17 mai-komiteen 



o Ranselpost sendt ut til 4. trinn foresatte 

o Kaker og vafler under kontroll 

▪ Glutenfritt bør vurderes 

o Popcorn som premier 

 

Sak 8-4 Jobbe i grupper  

Oppsummering fra gruppene: 

• Temagruppe 

o Ønsker ikke å lage et arrangement for det sosiale alene i mai pga andre 

arrangementer. Må muligens utsettes til høsten 

o Mobbing for 1-4 er et tema som ønskes diskutert med Terje/Tanja, tas i 

eget møte 

• Trafikk 

o Trafikkgruppen begynner å bli fornøyd med situasjonen 

o Anbefaler alle å prate med bilister som parkerer på ”all stans forbudt” 

• Dokumentasjonsgruppe 

o Er i prosess 

o Svein blir med i gruppen 

• Byggegruppe 

o Skolebehovsplanen bør kommenteres 

o Bekrefte behovet i utbyggingen av skolen som er i prosess 

Sak 8-5 Eventuelt  

1. Korpset/loppemarked 

Korpset har mistet tilgang til ”låven” som ble brukt til lagring/oppbevaring av 

lopper til loppemarkedet. Det gjør at man ikke lenger kan hente lopper 

fortløpende gjennom året. 



Foresatte bør derfor oppfordres til å ”spare” loppene til skolens loppemarked på 

høsten i stedet for å gi det bort til andre. Lopper vil bli hentet i en intensiv uke før 

loppemarkedet (ca uke 35). FAU sender med en oppfordring i felles epost. 

Forslag til tekst blir utarbeidet av Svein. 

2. Organisasjonskonto for FAU 

FAU bør vurdere å etablere organisasjonskonto. Dette diskuteres på et 

kommende møte. 

 


