
Referat fra FAU-møte nr. 2, 2017 / 2018 

2017-10-10 

 

Møteleder: Hanne Huitfeldt 

Referent: Tone Viljugrein  

 

 

1a Siw Skogseth Fossmark 1b Petter Tiltnes 

1c Cathy Capdeville   

2a Silje Sommersol 2b Forfall 

2c Lars Kosberg   

3a Patrik Pedersen 3b Tone Viljugrein 

3c Ragnhild Runde   

4a Torill Bjerkmann Schlechter 4b Vandna Sharma 

4c Camilla Bakke    

5a Morten Svalebjørg 5b Siri Hellevik ( vara) 

5c Ikke til stede   

6a Martin Støver 6b Ikke til stede 

6C Marianne Askheim   

7a Svein M. Birkemoe 7b Hanne Huitfeldt 

7c Linda Tronrud   

 

Sak 2-1- Godkjenne referat og innkallelse 

 

Feil representant fra 3a i referatet fra forrige møtet. Ingunn Egedius representerte 3A.  

 

Oppfølging av saken om leksehjelp. Mattemus er på1-2. Klasse. Hanne har ikke fått avklart med 

skolen om hvordan dette er i praksis på 3. og 4 trinn i AKS tiden og hvilke vurderinger som er 

gjort mht leksehjelp?  Vi tar diskusjonen på novembermøte, Hanne Burum stiller.  



Sak 2-2 - Vedtekter for organisasjonen 

Vi trenger vedtekter for å oppette en konto og registrere oss I Brønnøysund. Vi trenger et 

stiftelsesmøte hvor man vedtar at man oppretter forening, velger styre, skriver ut, signere 

(elektronisk) osv. Kan bli noen runder med Brønnøysund før man får landet det.  

 

Tar lang tid å legge ut referater på nettsidene? – Hanne sjekker dette også om det er mulig å 

legge ut FAU referat selv. 

 

Husk å si fra til klassen – foreldrene – at saker til FAU meldes inn til FAU-representanten i hver 

klasse. 

 

Vedtak: Vedtekter gjøres om, en ukes høringsfrist, og så er de vedtaksdyktige. Innen neste 

møte skal det ha stiftelsesmøtet ha funnet sted. 

 

Kommentarer til Årshjulet: Hanne har noen forslag til endringer. Legger ved dette også når hun 

sender ut forslag til vedtekter. 

 

Sak 2-3 - 100-års gave til skolen 
Landet på tre av gaveønskene fra Elevrådet. Disse skal vi undersøke videre: 

1. Nye lekeapparater på plenen 

• Flere lekeapparater og sklier 

• Nye og bedre husker 

• «Tønne» som vi kan krabbe inni. Vi hadde det før nede på gresset ved H.

 Tveters vei. 

• En høy ballvegg. Den hvite muren ved nedre bygg er for lav til å kaste på. 

• Klatrevegg 

2. Male muren ved nedre bygg 

3. Scene i festsalen 

 

1) og 3) Silje sjekker ut 

2) Hanne sjekker scene 

 

 

Sak 2- 4 Trafikken 
Parkeringsplassen – tilbakevendende problem at foreldre kjører opp på p-plassen.  

Vi har en diskusjon om hvilke tiltak vi kan iverksette. Trafikkgruppa tar dette videre. På neste 

møte. 

 

Vedtak: Stemning for en trafikkampanje. Hanne tar det videre med Terje og sender ut en epost. 

Flere meldte sin interesse for å delta på en slik kampanje. 

 



Dato for en reflekskampanje besluttes på neste møte. Kampanjen blir i november. Evt. mellom 

20. og 30. nov. 

 

Sak 2-5- Dobbelttime i 4. klasse 
Dette rakk vi ikke. Må ta denne neste gang. 

 

Sak 2-5 - Temagrupper jobbet og presenterte arbeid 

Også utsatt til novembermøtet som starter med gruppearbeid.  

 

Sak 1-7 - Eventuelt 
 

 

Neste møte: Tirsdag 14.november kl. 19.30 

 

 

Aksjoner å følge opp: 

 

Aksjonsnr Hva skal gjøres Ansvarlig Tid 

Møte 3.1 Avklare leksehjelp for 3. og 4. trinn på AKS Hanne Til møte nr. 3 14. nov. 

Møte 3.2. Velge representanter til Driftsstyret  Møte i november 

Møte 3.3 Sjekke med skolen om de ønsker seg noe 
brukt utstyr 

  

 


