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FAU-møte 

Dato:  07.06.2018, kl. 18:00 

Tilstede:   

Basisgruppe Klassekontakt Vara 
8 grønn Cicilie Sandberg Anne Gyro Karlsen 

8 blå Magnus Krossby Jorge R. Damas 

8 gul Tone Danielsen Bente Svennes 

9 grønn Cathrine Aa. Eide Monika Olsen 

9 blå Øystein Araldsen Ellen Pahle Anker 

9 gul Grete Abrahamsen Lindis Johansen 

10 grønn Stine Kristiansen Heidi Lier Wisløff (referent) 

10 blå Anita S. Arnesen Elisabeth Fuglesteg Dale 

Administrasjonen Tone Gunnersen  

 

 
Agenda 
 

 Godkjenning forrige møtereferat 

 Informasjon fra ledelsen 

 Kort oppsummering 17. mai 

 Avslutning 10. trinn 

 Økonomisk status 

 Temamøte til høsten 

 Kantinetilbud/grøt om morgenen 

 Fordeling av oppgaver mellom trinnene 

 Høring knyttet til bygging av ny barneskole 

 Eventuelt 
 

 

Godkjenning forrige møtereferat 

Referatet ble godkjent. 

 

Informasjon fra ledelsen v/Tone 
 
 «Mobilfri skole» kommer opp som et diskusjonstema til høsten. Her ønsker man å inkludere 

elevrådet, elevene, FAU og lærerne. 

Arbeidet med et trygt og inkluderende skolemiljø videreføres. Det gjør også satsingen på 

helsefremmende skole. Det er søkt om (og innvilget) midler til dette arbeidet. Bl.a. skal det settes 

opp et utekjøkken (med tak) som skal brukes både i undervisningsformål og til mer sosiale aktiviteter. 

Her må det påregnes en egenandel i form av dugnadsinnsats. 
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Rehabilitering av skolen: Venter på plan for uteområdet. Skolen tar over bygg C og F 2. juli. Skolen vil 

driftes uten to av byggene første halvdel av neste skoleår. 

 
Kort oppsummering 17. mai 
 
Arrangementet gikk i henhold til planen. 17.mai-komitéen avholder evalueringsmøte og 
oppsummerer i et eget notat. 
 
Arrangementet gikk med et overskudd på ca. 40.000 kr. Overskuddet fordeles som følger: 10 % til 8. 
trinn, 10 % til 9. trinn, 70 % til 10. trinn, 10 % til FAU.  
 
FAU for neste skoleår tar tidlig en diskusjon knyttet til arrangementet (sted, opplegg osv.).  
 
 
10. trinnsavslutning 
 
Vi er godt i rute med planleggingen av arrangementet, og har fått nødvendige hjelpere/kakebakere 
fra 8. og 9. trinn. Cathrine er FAUs ansvarlige på kjøkkenet.  
 
Det må sørges for at kaffetraktere er tilgjengelig. Heidi og Cathrine møter opp tidlig for hhv. pynting 
og forberedelser. 
 
Heidi utarbeider informasjon (påminnelse tid/sted) som kan legges på trinnsidene. 
 
Det ble innvilget en kostnadsramme på 3.000 kr til avslutning for 10. trinn. 
 
 
Økonomisk status 
 
Etter å ha trukket fra de forpliktelser FAU har (midler øremerket trinn, ubetalte fakturaer etc.) har 
FAU ca. 16.000 kr til disposisjon. Det er ønskelig at FAU besitter noe midler for å kunne gi økonomisk 
støtte til saker som fremmer elevenes beste. 
 
 
Temamøte til høsten 
 
Det er ønske om å ta opp «mobilfri skole» som et tema, der saken blir belyst fra flere sider og 
inkluderer elever, foreldre og lærere (workshops, paneldebatter m.m.). 
Arbeid og opplegg bør igangsettes tidlig høst. 
 
 
Kantinetilbud/grøt om morgenen 
 
Kantinedrift: Søker å få til et samarbeid med NAV Hvaler for drift av kantinen på ungdomsskolen 
(planlegging av innkjøp, forberede lunsj, salg osv.). Avventer avklaring. Det diskuteres også et 
samarbeid med Sanitetskvinnene. 
 
Grøt/frokost: Det søkes om midler (råvarestøtte). Ordningen driftes internt. Dersom det er behov for 
ytterligere økonomisk støtte, vil FAU gjøre en vurdering av dette. 
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Fordeling av oppgaver mellom trinnene 
 
Erfaringsmessig er det vanskelig å få «alle til å stille opp på alt». Det ble derfor foreslått (og vedtatt) 
følgende løsning fra og med skoleåret 2018/2019: 

 8. trinn: Ansvar avslutning 10. trinn 

 9. trinn: Ansvar skoleball 

 10. trinn: Ansvar 17. mai 
 

Fordeling av overskudd 17. mai ble vedtatt: 80 % til 10. trinn, 20 % til FAU. 

 
 
Høring knyttet til bygging av ny barneskole 
 
FAU er bedt om å sende innspill på vegne av ungdomsskolens foreldre. 
Følgende fremgangsmåte/fremdrift ble avtatt: 

 Sende ut informasjon til alle foreldrene med link til dokumentene på kommunens 
hjemmeside.  

 Utarbeide en spørreundersøkelse (meningsmåling + kommentarfelt) – med frist 30. juni 
(ansvar: Heidi) 

 Magnus og Øystein sammenfatter tilbakemeldinger og utarbeider en rapport. Sendes FAU til 
gjennomlesing før innlevering senest 17. august.  

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:30 


