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           REFERAT            Hvaler Kommune 

 

 

Sted: Fyrrommet, Hvaler Barne- og Ungdomsskole 

Dato: 10.10.22. kl. 18-19:55 

Referent: Katarina Magnus 

 
Trinn Fast FAU medlem som møter  Vara som møter ved forfall med 

telefonnummer  
Møtt (x) 

1  Ole Martin Høidal  
Mob: 95706209  
Epost: Ole.martin@ra1gruppen.no  

Stine Therese Solli  
Christine Kaxrud Rolland  

x 

2  Kristine Bjørge  
Mob: 91130817  
Epost: kristine_bjorge@hotmail.com  

Marianne Solvang 95126542  
Eileen E. Arntsen 47708811  

x 

3  Nina W. Friberg  
Mob: 91889308  
Epost: ninaweldefriberg@gmail.com  

Ida C. Pedersen 95875308  
Christopher Jensen 91611664  

x 

4  Solveig Støvind  
Mob: 97568597  
Epost: solveig.stovind@hotmail.com  

Kristoffer Sørland  
Kristine Eilertsen  

x 

5  Christine Solvang Bellmann  
Mob: 95758517  
Epost: christinesolvang@outlook.com  

Terese Bratten 94173953  
Peter Westereng  

x 

6  Thor-Egil Solvang  
Mob: 40094594  
Epost: Thoreg4@hotmail.com  

Tor Mortensen  
Rolf Sigurd Møller-Nilsen  

 

7  Anita Stokvold Arnesen  
Mob:99374173  
Epost: anita.stokvold@hotmail.com  

Kai V Abrahamsen  
Hanne Kristin R. Hermansen  

x 

8  Katarina Magnus  
Mob:- 91166196  
Epost: katarinamagnus@outlook.com  

Anita Lefsaker  
Christin Helen Rømyr Mareth  

x 

9  Thomas Holmen Olsen  
Mob: 993 78 211  
Epost: othh@hvaler.kommune.no  

Jeanette Bache Martinsen  
Jim Kristensen  

x 

10  Ida Solbakken  
Mob: ida.solbakken@gmail.com  
Epost: 48197332  

André Trollsund  
Per Schondelmeier  

x 

 Øystein Lande - Enhetsleder   

 

Godt oppmøte, 9 av 10 trinn, ny rekord på den nye skolen.      
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Saksliste: 

Sak  Ansvar 

1. Godkjenning av 
referat fra sist 
møte 

 

Godkjent, ingen innsigelser  

2. Informasjon fra 
skolen 

• Økonomi 
- Strømutgiftene er skyhøye, hele kommunen har utfordringer 
- Strømbudsjett er separert ut fra skolens budsjett 
- Årsverk kuttet siden sammenslåing, ca 10%, i hovedsak i admin 
og kontor 
- Ingen merkbare kutt for elever som f.eks. materiale i 
klasserommet osv. 
- Vedr lærebøker, skolen er fremdeles avventende til å investere 
i fysiske lærebøker da kunnskap er i forandring/ferskvare og 
dette er en stor investering som må vare i 10-15 år, mye 
kunnskap kan være oppdatert i den tiden, så de venter på et 
godt nok verk på markedet 

• Personal 
- Lavere fravær, roligere hverdag, mye mer stabilitet på 
ansattsiden enn i oppstartsåret  
- God ansettelse i sommer, rekordantall søknader 

• Utviklingsarbeide 
- Forsiktig med nye prosjekter når sammenslåing er såpass fersk 
etablering av ny skole er prioritet 
- Matte: Samarbeide med høyskolen, utvikling av matte – Hvaler 
scorer dårligst i mattefaget 

• Skolemiljøet 
- Det jobbes kontinuerlig med skolemiljøet. Mye har blitt bedre 
siden sammenslåing, men det er fortsatt utfordringer på enkelte 
trinn. Rektor informerer om at de vurderer dette kontinuerlig. 
- På landsbasis er gjennomsnittet for elever som ikke opplever å 
ha et trygt og godt skolemiljø 5-6%. På Hvaler ville dette utgjort 
23 saker/elever. 
- Hvaler har pr. nå 14 aktivitetsplaner og ligger dermed godt 
under landsgjennomsnittet. Rektor presiserer at dette ikke er en 
hvilepute, men at generelt sett har de aller fleste barn på Hvaler 
det godt på skolen. Noen av de pågående aktivitetsplanene er i 
en avsluttende fase. Tallene viser at innsatsen som er gjort mot 
de områdene det var store utfordringer før, har hatt god effekt.  
- Et nytt trivselstiltak for året er «mentor-ordningen», der de 
eldre elevene kan få ta vare på de yngste elevene, dette foregår 
gjennom en søknadsprosess. 

• Kantine 
- Endring i drift, fra vårens «kokk» til nå hvor noen elever fra 7-
10. trinn er engasjert i oppgavene 
- Hver fredag, målet er 2-3 dager pr uke 

• Skolekatalog 
FAU er positive og stemmer for skolefotografering inkludert 
portrettbilder og gratis A5 skolekatalog hvert år. Bestilling vil skje 
på sms/mail, men både Øystein og FAU minner om at dette er 
valgfritt og på ingen måte noe kjøpepress 

• Lekser (under pnkt. eventuelt) 
Det oppleves fra noen foresatte stor forvirring og utydelighet i 
formidlingen rundt dette med lekser og «oppgaver hjemme». 
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Øystein presiserer at det IKKE er lekser på Hvaler skolen og 
dette skolens klare policy, og at hjemmeoppgaver er valgfrie og 
skal være lystbetont - og ikke en belastning i hjemmene. 
Øystein beklager at enkelte ansattes uttrykksmåter gjør dette 
uklart og påminnelser vil gis. 
 

3. Hva skal FAU 
jobbe med 
/handlingsplan 
 
Vi rakk dessverre 
ikke alle planlagte 
punkter innen 
oppsatt tidspunkt, 
her er de viktigste 
og prekære: 

1. Halloween 
- FAU og skole arrangerer IKKE noe felles markering denne 
dagen, da vi opplever timene for knapp til nok et arrangement 
den 31., at trinnene er for spredt og at barn har sine egne 
feiringer 
- FAU-representant på hvert trinn vil derimot skrive en notis om 
inkludering og oppmuntre til å invitere eller samle de som 
kanskje faller på utsiden 
- FAU vil også gjennom Vigilo sende ut en påminnelse om 
inkludering til denne dagen 
- Retningslinjene for «Å gå» er lagt ut på vår Facebookside og vil 
deles fra denne linken: 
www.facebook.com/fauhvaler/videos/1304371086998006/ 
 

Hver FAU-
representant 
sender info med 
deling til FB-link 
på trinnets 
respektive 
Facebook-gruppe 
 
Katarina sender 
info til Vigilo 

2. Utendørs Førjulskino – 1. desember 
Fordi FAU ønsker en sosial sammenkomst i mørketiden, ble det 
bestemt at, i stedet for Halloween, så vil FAU arrangerer 
utendørs førjulskino i den store skolegården til ungdomsskolen. 
Familiefilmen «Hjemme Alene» sendes på storskjerm, hvor alle 
er velkomne til å ta med eget sitteunderlag, mat og drikke. 
FAU vurderer salg av popcorn, pepperkaker etc.  

Nærmere informasjon vil bli gitt. 
 

Thomas sjekker 
opp ift 
fremvisning 
denne dagen 

3. Skoleball (endelig navn, ikke jule- eller nyttårsball) 
- Et eget møte for Skoleball-komiteen avtales 
- Komite består av skolens ledelse, FAU-representanter fra 8, 9 
og 10 trinn og elever fra 10 trinn 
- Rent praktisk så gjør skolens ansatte og elever alt forberedelse 
de kan på dagtid, mens foresatte stiller opp på kveldstid.  
Det er for kostbart å ha ansatte til å stille opp på kveldstid. 
- Involvere foreldre TIDLIG til å sette av datoen for hjelp til vakter 
osv.  
 
 

Thomas og 
Øystein avtaler 
videre en tid som 
passer for alle 
 
FAU-
representanter 
fra 8, 9 og 10 
trinn bes allerede 
nå om å 
informere i sine 
FB-grupper for å 
forbedre foreldre 
på dugnad en 
kveld i ca uke 4 

4. 17. MAI fest i skolegården 
Rakk ikke - punkt på neste møte i november 

Katarina har 
samlet tråder 
over oppgaver og 
lager en oversikt 

5. Natteravn 
Oppdatering fra Thomas som jobber på ungdomsklubben:  
Ting er roligere, ingen behov nå  
 

 

6. Årshjul 
Jobbes med å samle info og ferdigstille ila dette skoleåret 

Katarina 
ferdigsstiller før 
skoleår er omme 

http://www.facebook.com/fauhvaler/videos/1304371086998006/


4 
Org.nr.: 927 602 970 | Kontonr.: 1506.68.98862 | Vipps-nr.: 709127 

FAU-
representanter 
som har info, bes 
sende info til 
Katarina  

4. Eventuelt 1. Lekser – se punkt 2, fra skolen 
 

  

2. Klasseklasser 
FAU ved kasserer Thomas oppretter kontoer hos FAU så hver 
klasse kan om ønskelig ha en konto under FAU 
Dette gjøres etter ønske fra hvert trinn, ikke noe pålagt, noen 
trinn vil fremdeles styre seg selv, andre trinn synes det er enklere 
og tryggere om FAU sitter på midlene 

Thomas oppretter 
egne kontoer  
 
FAU-
representanter 
for hvert trinn tar 
det opp i de 
respektive 
gruppene og gir 
tilbakemelding til 
Thomas  

  
Neste FAU-møte er mandag 21. november kl. 18:00 
 

 

 

Saksliste ved innkalling: 

1. Godkjenning av referat fra sist møte  
Oppfølging av punkter i referatet  
 
2. Informasjon/saker fra skolen/rektor  

• Økonomi  

• Personal  

• Skolemiljø  

• Utviklingsarbeid  
Matematikk  
Kantine  
Sosiale mentorer  

• Skolefotografering (Ønsker FAU fotografering av alle elever og gratis skolekatalog? Baksiden er 
kjøpepress på portrettbilder)  
 

3. Hva skal FAU jobbe med dette året/handlingsplan?  
 
Konstituere egne undergrupper der det er behov  
Arrangementer  
Halloween  
Juleball/skoleball  
17. mai  
Natteravning  
 
4. Eventuelt  
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Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Hvaler 

barne- og ungdomsskole 

Vedtatt 07.06.2021 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være 

bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. 

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på 

følgende måter: 

• Gjennom foreldregrupper på de ulike trinn 

• Bekjentgjøring av referat fra FAU møter 

• Egne oppslag og «ranselpost» ved ulike tema og hendelser 

 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Alle foreldrene er automatisk medlem av 

foreldrerådet.  På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: 

Vi velger FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse med et 

foreldremøte. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte. 

Det velges en representant pr. basisgruppe som foreldrerepresentant. Av disse velges en 

representant til fast plass i FAU pluss en vara fra basisgruppe. FAU vil da bestå av 10 faste 

representanter med vara. 

 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær 

og eventuelt styremedlemmer. FAU velger to representanter med personlige 

vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU), og representanter til SMU. Lederen for FAU 

skal være en av representantene i SU. 

 

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper 

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper: 

• Arrangementskomite 

• Andre komiteer kan oppnevnes der FAU finner dette hensiktsmessig 
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§ 5 - Møter 

FAU har møte cirka 6-8 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av 

medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til 

noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av 

FAU. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. 

 

§ 6 – Oppgaver 

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

• Jobbe for et trygt og godt skole- og læringsmiljø – trivsel er viktig for barnas 

læring. 

• Jobbe for en trygg og god skolevei 

• Jobbe for et mobbefritt skolemiljø 

• Ta initiativ til ulike sosiale tiltak og arrangementer 

• Bindeledd mellom skole og hjem 

• Høre alle foreldres synspunkter 

• Samarbeider med både elevråd, ledelsen ved skolen og de tilsatte.  

• Kan formidla informasjon, saker og ideer mellom klassekontakter, skolen og 

arbeidsutvalget.  

• Arrangere 17. mai 

 

§ 7 – Økonomi 

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis. 

FAU kan likevel motta bidrag i form av pengegaver eller dugnader. Pengegaver eller andre 

bidrag til FAU skal gis frivillig og anonymt av foreldrene og skal komme alle elevene til 

gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste 

FAU-møte om våren. Valgt kasserer og styrets leder har signaturrett hver for seg. 

 

§ 8 – Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke 

behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens 

personale. 

 

§ 9 – Konflikter i FAU 
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FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det 

er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstart konflikter, må representantene 

holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. 

 

§ 10 – Rektors rolle 

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant 

annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også 

gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få 

informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter. 

 

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen 

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og 

Skolemiljøutvalget (SMU) og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

 

§ 12 – Endringer av vedtektene 

FAUs vedtekter fastsettes av FAU. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Forslag til endring 

av vedtekter skal behandles på et møte, mens avstemning om endringene først kan vedtas på 

påfølgende møte.  

 
 
 
 
 
 

 


