
 

HVALER KOMMUNE   
 

 

 

Innkalling til FAU-møte ved Hvaler barne- og ungdomsskole 
Kontonummer: 1506.68.98862     Organisasjonsnummer: 927 602 970    Vipps nummer: 709127 
 
Tid:  Tirsdag 14.3.23 kl. 18 
Sted: Møterom Fyret ved Hvaler barne- og ungdomsskole 
De som var tilstede er uthevet i listen nedenfor: 
 

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

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 Tor Mortensen 
Mob:  
Epost:  

 
 

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

Kai V Abrahamsen 
Hanne Kristin R. Hermansen 

8 Katarina Magnus (nestleder) 
Mob: 91166196 
Epost: katarinamagnus@outlook.com 

Anita Lefsaker 
Christin Helen Rømyr Mareth 

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

Jim Kristensen 
 

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

André Trollsund 
Per Schondelmeier 



 

Saksliste: 

Vi starter møte med en kort befaring av området for nytt 

boligfelt. 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Referat godkjent 

2. Informasjon/saker fra skolen/rektor 

 Økonomi 
o Balanse i forhold til budsjett for 2022 
o Økonomi for 2023 ser bra ut 

 Personal 
o Utlyst seks stillinger, 53 søkere 
o God søkere, tilbud er gitt ut 

 Skolemiljø 
o Oppfølging av undersøkelser 

 Elevundersøkelsen 

 Rektor la frem resultater fra elevundersøkelsen som ble 
gjennomført på slutten av 2022 (5. til 10. trinn) 

 Resultater over tid ligger helt på landsgjennomsnittet 

 Er kullvariasjoner 
 Ung data undersøkelsen og leserinnlegg i avisa 

 Viktig å poengtere at dette er resultater fra Ung data 
undersøkelsen som gjennomføres hvert tredje år. Resultater 
gjennomgått tidligere. Viktig å merke at leserinnlegget i avisa 
er et politisk innspill. 

3. Status i klassegruppene og hva kan FAU evt. bidra med 

Bistå 6. trinn i å få etablert representanter til FAU. Katarina og Thomas følger opp dette 
videre. 

Hvordan skal vi jobbe fra FAU i de ulike trinnene – skape mere forutsigbarhet for trinn. 

Behov for mere samhandling og samhold både mellom elever og foresatte. 

FAU skriver en bekymringsmelding som vi ønsker at blir sendt ut via Vigilo til alle 
foresatte. FAU deler en bekymring rundt trender vi ser om at endrer seg og med en klar 
oppfordring til at foreldre må samhandle mere, retningslinjer rundt bursdager og at vi 
støtter opp under skolen og læringsmiljøet til barna våre. 



FAU – representantene tenker på tiltak i de ulike trinnene og har dette med seg til neste 
møte. 

 

4. Status for arbeidet rundt nytt boligfelt ved skolen 

Befaring av utbyggingsområdet. FAU fremmer høringsinnspill og sender dette inn innen 
fristen 16. mars. 

Rektor gikk gjennom skolens innspill til høringen. 

FAU får kopi av skolens innspill og tilpasser høringen til samme grensene i terrenget, som 
skolen har lagt opp til i sitt svar. 

Nina innarbeider dette i utarbeidet forslaget og oversender høringsinnspillene innen 
fristen. 

 

5. Arrangementer og punkter fra handlingsplan 

Arrangementer 

  17. mai 

   8. og 9. trinn danner komite for å holde i arrangementet på Rød. 

  Natteravning 

   Vi lager ferdig vaktliste som sendes ut gjennom klassegruppene. 

  Felles Foreldrefest 

   FAU støtter tiltaket om fellesfest.  

  Sommeravslutning 

   Sjekker opp med skolen om dette arrangementet. 

6. Eventuelt 

Sette dato for nytt FAU møte tirsdag 25.4.23 klokka 18 

 

         Thomas 


