
1 
 

           REFERAT            Hvaler Kommune 

 

 

Sted: Fyrrommet, Hvaler Barne-og Ungdomsskole 

Dato: 12.09.22. kl. 18-19:45 

Referent: Katarina Magnus 

 

Styremedlemmer møtt:        Ikke møtt: 

Trinn  Fast FAU medlem som møter Vara som møter ved forfall   

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

Marianne Solvang 95126542 
Eileen E. Arntsen 47708811 

1. 

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

Ida C. Pedersen 95875308 
Christopher Jensen 91611664 

4. 

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

Terese Bratten 94173953 
Peter Westereng 

10. 

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 

 

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 
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Saksliste: 

Sak  Ansvar 

1. Velkommen Presentasjon av fremmøtte 
Vi har ikke helt oversikt over alle valgte 
representanter pr. d.d. 

 

2. Informasjon fra 
skolen 

Skole ikke fremmøtt, uvisst hvorfor, 
mulig kommunikasjonsbrist mtp 
møtetid? 

Katarina meddeler skolen 
møtetider satt ut året: 
10. oktober og 21. november 

3. Nytt FAU Valg av nytt styre 
Enstemmig valgt for skoleåret 22/23: 
Leder: Thomas Olsen 
Nestleder: Katarina Magnus 
Kasserer: Thomas Olsen 
Sekretær: Katarina Magnus 
Protokoll ble signert 

Thomas oppdaterer 
Brønnøysundregistret  

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

1. Bli kjent fest for 1. trinn 
- Utendørs rebus ble planlagt i fjor 
- 2. trinns representant gav dette til 1. 
trinn i år, uvisst om dette ble 
gjennomført, men det er en ønskelig 
tradisjon som vi anser være godt for 
skolemiljøet 
- Ønsker skolen at FAU involveres? 

Vi tar opp tråden igjen senere 
 

2. Halloween 
- Fellessamling for mellomtrinnet 
- Ønskelig 2 løyper, en hyggelig og en 
skummel 
- Ønskelig med fast tidspunkt hvert år 

Thomas hører med skolen 
(teamleder Anette eller Dovle) 
om hva de ønsker og kan bidra 
med av planlegging i 
skoletiden 

3. Juleball/skoleball 
- En komite med FAU-representanter 
fra 8-10. trinn - må etableres på neste 
FAU-møte 
- Elevene på 10. trinn er involvert i 
forkant med arrangering – hvordan 
gjøres dette?  
- Elever er involvert på dagtid med 
organisering 

Thomas hører med skolen hva 
de kan bidra med og hva de 
forventer av FAU 
Christine fra 5. trinn sender 
Katarina info fra sist 

4. 17. MAI fest i skolegården 
1., 8. og 9. trinn har ansvaret for fest 
- En komite med FAU-representanter 
fra de tre trinnene opprettes 
1. trinn baker 
8. trinn mat 
9. trinn leker og loddsalg 

Katarina samler tråder over 
ansvarsoppgaver og lager en 
oversikt 

5. Natteravn 
En kort evaluering av sommerens 
ravning, vi er tross komplikasjoner i 
registering, ser vi oss svært tilfredse 
med oppslutning og innsats 

Thomas ordner lister / setter 
igang 
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Tilbakemeldinger fra kommune var 
likeså 
Det gode arbeide fortsetter 
FAU jobber videre med lister og 
registering  

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

Katarina ferdigsstiller 
FAU-representanter som har 
info om ulike temaer, bes 
sende info til Katarina  

5. Møteplan Se punkt 1, nye møter satt 10. oktober 
og 21. november 

 

6. Eventuelt Facebook-Side 
Referat til ledelse – FAU ønsker at 
referat legges ut på Hvaler kommune 
sin side + sendes i Vigilo 

Katarina oppdaterer FB 
Katarina sender referat til 
ledelsen  

Rød-feltet: Varsel om utvidelse av 
planarbeide fra grunneier v/utbygger 
Vestrem 
FAU er svært engasjert i dette og vi har 
i sensommer kommet med innspill i 
andre runde. Vi er sterkt imot planer 
om utbygging og veitrase nær opp til 
skolens areal, inkludert nærliggende 
friluftareal.  
Til info er skole, oppvekst, kultur, 
barnehage og idrett også sterkt imot 
planlagt utbygging/vei.  

FAU følger saken, vi avventer 
oppdatering fra Vestrem 
Katarina forfatter på vegne av 
FAU 

 

Saksliste ved innkalling: 

1. Velkommen til nytt FAU år 
Presentasjon av representantene. 
Gjennomgang av vedtekter og hva som er på plass 
 

2. Informasjon fra skolen 
 

3. Valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær 
Velges og føres egen protokoll for oppdateringer i Brønnøysundregistrene mm 
 

4. Hva skal FAU jobbe med dette året/handlingsplan?  
Konstituere egne undergrupper der det er behov 
Arrangementer 

• Fester 

• Halloween 

• Juleball/skoleball 

• Turer 

• Inntektsmuligheter både for FAU og elevgrupper 

• 17. mai 
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• Hva kan/skal FAU bidra med i forhold til skolemiljø og nærmiljø 

• Utemiljø 

• Natteravning 

• Annet 
   
 

5. Møteplan 
 

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 

 

§ 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 
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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.  

 
 
 
 
 
 

 


