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Kontonummer: 1506.68.98862 Organisasjonsnummer: 927 602 970 Vippsnummer: 709127 

           REFERAT            Hvaler Kommune 

 

 

Sted: Personalrommet, Hvaler Barne-og Ungdomsskole 

Dato: 10.01.23. Kl. 18-19 
Referent: Katarina Magnus 

Trinn  Fast FAU medlem som møter Vara som møter ved forfall  

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

Stine Therese Solli  
Christine Kaxrud Rolland 

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

Marianne Solvang 95126542 
Eileen E. Arntsen 47708811 

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

Ida C. Pedersen 95875308 
Christopher Jensen 91611664 

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

Kristoffer Sørland  
Kristine Eilertsen 

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

Terese Bratten 94173953 
Peter Westereng 

6. Rolf Sigurd Møller-Nilsen 
Mob: 95960016 
Epost: rsnilsen@gmail.com 

 

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

Kai V Abrahamsen 
Hanne Kristin R. Hermansen 

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

Anita Lefsaker 
Christin Helen Rømyr Mareth 

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

Jeanette Bache Martinsen 
Jim Kristensen 
 

10. Ida Solbakken  

Mob: 48197332 

Epost: ida.solbakken@gmail.com  

André Trollsund  

Per Schondelmeier 
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Saksliste: 

Sak  Ansvar 

1. Godkjenning av referat 
fra sist møte  
 

Oppfølging av punkter i referatet 
Referat og innkalling godkjent uten innspill 

 

2. Informasjon fra 
skolen/rektor 

• Økonomi  
Budsjett 2023: 
- Skolen går godt, men strøm har vært en skyhøy 
utgiftspost, hvor kommunen nå har tatt over slik at det 
ikke skal gå utover daglig drift og elevene 
- Skolen har fått innvilget en garasje/verksted til mer 
praktiske fag, da de har manglet et arbeidsrom til 
arbeidslivsfagene 
- Skolen har mottatt kr. 300.000,- i investeringsmidler til 
en skatepark som halvpart av nærmiljøanlegg 

• Personal 
- Skolen har fremdeles for mye fravær blant lærere, noe 
som påvirker spesielt mellomtrinnet, men skolen jobber 
kontinuerlig med å innhente og fordele nødvendig 
ekspertise og ressurser 

• Skolemiljø  
- Enkelte klassemiljøet bærer preg av å være «Corona-
generasjonen», hvor kullene har større utfordringer og 
mangler omkring den sosiale treningen, noe ledelse og 
lærere er bevisst og jobber kontinuerlig med 

• Annet  
-Økologisk Skolehage:  
- Skolen har fått et tilskudd på kr. 150.000,- til et prosjekt 
på 3. trinn takket være en engasjert lærer, skolehagen 
skal gjøre skolehverdagen mer variert og gjøre elevene 
mer rustet for å leve 

 

3. Status i klassegruppene  
 

Hva kan FAU evt. bidra med? 
- Ingen innspill fra klassekontaktene/representantene 
 

 

4. Status for arbeidet rundt 
nytt boligfelt ved skolen 
 

Intet nytt å melde, vi avventer ny høring med frist fra 
kommunen 

 

5. Arrangementer og 
punkter fra handlingsplan  
 

Skoleball første torsdag i februar  
Avtalt møte med lærer Cathrine snarligst, som innkaller 
til møte i Ball-Komiteen  
 

 Thomas 

Vedtak om økonomiske rammer 17. mai 
Ingen rammer vedtatt pr nå, FAU innkaller til felles møte 
for 17. mai-komiteen 
 

Thomas 

6. Eventuelt Natteravn 
Iflg Thomas, som ofte har møter med Politiet og 
politikere, er det ingen behov for å starte opp med 
natteravnsløsning pr nå, vi avventer videre oppfølging 
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Saksliste ved innkalling: 
 

1. Godkjenning av referat fra sist møte  
 
2. Informasjon fra skolen/rektor 
 

3. Status i klassegruppene  
 

4. Status for arbeidet rundt nytt boligfelt ved skolen 
 

5. Arrangementer og punkter fra handlingsplan  
 

6. Eventuelt 
 

 

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. 
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§ 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 

 

§ 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 
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§ 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 

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. 


