
Referat FAU- møte 02.12.19 

Til stede: Marit, Rune, Eli-Hanne, Maria, Jørgen, Sindre, Morten, Håvard, Henrika, Anna Kari, Hege. 

 

0014-2019/20 

Valg av sekretær – Anna Kari Sandvik 

Valg av kasserer – Sindre Heitman  

 

0015-2019/20  Stiftelse av FAU som forening 

Anbefales å stifte FAU som forening i Brønnøysundregisteret.  

FAU må da ha stiftelsesmøte der stiftelsesdokument blir opprettet. Alle foreldre skal bli invitert til 

stiftelsesmøte. Vil gjøre det mulig å opprette bankkonto for FAU, og å bruke elektroniske 

betalingsløsninger i forbindelse med arrangement i regi av foreldrene ved skolen. Det blir også mulig 

å søke om midler.  

Det som trenger å gjøres:  

• ferdigstille vedtekter. Her må årsmøte inn.  

• regnskap må føres, og gjennomgås/godkjennes på årsmøte.  

Marit og Anna Kari ordner på vedtektene og sender forslag til alle FAU medlemmer på e-post. 

Tilbakemelding og godkjenning skjer på e-post, slik at stiftelsesmøte kan gjennomføres tidlig 2020.  

 

0016-2019/20 Avspasering for elevene i forbindelse med skolens arbeid med Fagfornyelsen 

Forslag fra rektormøte i kommunen at elevene avspaserer 3 dager i løpet av våren 2020. Dette vil 

gjøre det mulig for ansatte å sette seg godt inn i og jobbe grundig med Fagfornyelsen og de nye 

læreplanene.  

Elever som trenger tilsyn vil få tilbud om det. Ungdomsskoleelever vil ha tre arbeidsdager hjemme. 

Skolebusser vil gå som normalt.  

Elever på mellomtrinnet og småtrinnet har flere timer på skolen enn minstekravet.  

Tidligere gikk det en tidlig buss fra skolen for de minste barna. Ønskes det en annen ordning enn den 

vi har i dag? Dette kan fremmes som en egen sak til et FAU-møte.  

FAU godkjenner at elevene får 3 dager avspasering i løpet av våren 2020.  

 

0017-2019/20 

Gjennomføring av Åpen dag. 

FAU bestemmer at dette blir onsdag 18.03.2020 fra 12:00-14:30. 

Må avklares hvem som gjør hva. Dette trenger ansatte og elever ved skolen å få beskjed om. Henrika, 

Eli-Hanne og Maria lager et forslag.  



Hvordan kan FAU jobbe med sosialt miljø og trivsel. Penger som blir samlet inn kan bidra til å bedre 

miljø og trivsel for elevene. For eksempel uteareal. Kan jobbes mer med på foreldremøter.  

 

0018-2019/20 Eventuelt 

• Avspasering fredag etter Kristi Himmelfartsdag. Mange elever og ansatte avspaserer 

uansett, mens de minste må på skolen. Hvordan kan dette gjøres ryddig og likt for alle? 

Skolerute kan være egen sak på neste møte 27.01.20 

 

• Hva er greit å ha med som småmat? FAU ønsker å invitere helsesykepleier og tannpleier 

med studenter til å utarbeide et forslag og komme med informasjon til alle klassene.  

 

Forslag om at elevene kan få smøre seg en ekstra nisteskive som kan spises senere på 

dagen.  

 

• Skolen ønsker at FAU som forening skal søke om midler som kan bidra til å lage en 

skolehage og drivhus. Gjensidigestiftelsen, Sparebank1Nord.  

 

 

 

Anna Kari Sandvik 

Referent 

 

 


