
 

HVALER KOMMUNE   
 

 

 

Referat fra FAU-møte ved Hvaler barne- og ungdomsskole 
Kontonummer: 1506.68.98862     Organisasjonsnummer: 927 602 970    Vipps nummer: 709127 
 
Tid:  Mandag 21.11.22 kl. 18 
Sted: Møterom Fyret ved Hvaler barne- og ungdomsskole 
 

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  
Mob:  
Epost:  

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 
 

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

André Trollsund 
Per Schondelmeier 

 



Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Godkjent 

2. Informasjon/saker fra skolen/rektor 

Rektor informerte om status på økonomi. Det er forventet et merforbruk på skole i 2022 
på over 3 mil. Hovedårsaken til dette er økte strømpriser og noe mere bruk på personal. 

FAU fikk videre en orientering om utvikling på elevtall, elever pr lærer og resultater på 
nasjonale prøver. 

Hvaler ligger relativt greit på disse. 

Dokumentene vil bli tilgjengelig for alle etter at de har vært til politisk behandling nå i 
desember. 

3. Samarbeidsklima FAU, avklaringer og mandat 

FAU er enig om at mandatet vårt er tydelig - vi skal jobbe for å sikre en god og trygg 
skolehverdag for elevene. 

Vi fortsetter med felles FAU gruppe for alle valgte foreldrekontakter (faste og vara) totalt 
30 personer. 

Dette er en lukket gruppe hvor vi informerer, sjekker ut og avstemmer referat o.l. før 
dette offentliggjøres. 

Det er primært faste medlemmer som kommenterer på innspill etter å internt ha drøftet 
det sammen med sine to varaer (der det er behov). 

Videre saksgang og informasjon skjer som en felles informasjon fra FAU som primært 
sendes ut via Vigilo. 

Når vi får større saker til behandling skal FAU lage et grunnlag som er felles - slik at det 
som legges frem er likt for alle trinn. 

I saker det bes om tilbakemelding på, er vi enige om at dersom det ikke kommer noen 
tilbakemelding, er dette å anse som at man er enig/ikke har noen innspill til aktuell sak. 

 

 



4. Hvordan er status i klassegruppene og hva kan FAU bidra med 

FAU skal bidra til god samhandling med foreldregruppene på alle trinn.  

Det oppleves noe utfordrende med foreldresamarbeidet på noen trinn - det er viktig at 
ting forankres og at folk er engasjerte. 

FAU jobber aktivt nå med å sette ned noen anbefalinger til trinnene på hva en bør jobbe 
med, hvordan en skal finne inntekter, hva som bør legges inn av turer og andre 
forventninger. 

Det kjøpes nå ikke inn julegaver fra det enkelte trinn til lærer og assistenter. Dette 
ordnes felles fra FAU. 

Ønsker trinnet likevel å gjøre noe rundt dette, kan det lages kort etc. 

Rektor er tydelig på at det ikke skal være klassekasser som håndteres av skolens ansatte. 
Alle klassekasser skal håndteres av FAU representanten og egne kontonummer for hvert 
trinn er opprettet under FAU sin hovedkonto. 

5. Status for arbeidet som er lagt ned rundt nytt boligfelt ved skolen 

Det er vedtatt at prosjektet skal ut på høring nå. Det skal høres med veitrase langs 
fotballbanen og inn. Noen boliger nærmest skole/barnehage skal fjernes og erstattes 
med område for lek. 

Prosjektet vil videre følges opp når saken kommer på høring. FAU forbereder da et 
saksfremlegg som kan legges likt frem i alle trinn og samle momenter til nytt høringssvar. 
Alle faste FAU representanter har et ansvar her. 

6. Arrangementer og punkter fra handlingsplan 

Arrangementer 

 Filmvisning utendørs 1.12 – Hjemme av alene 

  Starter kl 18. 

  2 representanter stiller med bålpanne 

  Handles inn popcorn og engangskrus – ansv. Thomas 

Arrangementet deles både i klassegrupper og Vigilo. I tillegg lages en flyer som 
deles ut til elevene 

 Skoleball første torsdag i februar 



  Vedtak om økonomiske rammer – det avventes budsjett  

Elevene jobber med dette. Det er enighet sammen med skolen om at dette 
skal være et gratisarrangement. Spleiselag mellom elevenes egen aktivitet til å 
skaffe midler ved loddsalg o.a., søknader til Lions og andre, skolen og FAU 

 17. mai 

  Utsettes til neste møte 

 Natteravning 

  Utsettes til neste møte 

7. Eventuelt 

 

Neste møte tirsdag 10. januar klokken 18 


