
Referat FAUmøte 
Dato: 06.01.22 

Tid: 19.30 – 21.40 

Sted: Teams 

Til stede: Renate Solheim (1.), Christina Haugerud (1.), Julianne Fjell (2.), Hanne Andreassen (3.), 

Monica Heggelund (3.), Anita Bogsrud (4.), Elisabeth Østby-Johansen (5), Bente Saksvik (6.), Camilla 

Håkenstad (7.). Delvis til stede: Bjørn Amund Kraabøl (4.), Jim Henrik Edseth (1.) 

Status i / oppfølging av pågående saker 
Sak 3_2021/2022 

• Sykkelstativ. Intet nytt fra kommunen. Rektor oppdaterer FAU når det er fremdrift. 
• Vennebenker. Elevrådet har ikke hatt møte. FAU får beskjed når det er fremdrift. 

 
Sak 18_2021/2022 

Møteplan FAU 2021/2022.  

Vi har ikke fått SU’s møteplan, og kan dermed ikke ta hensyn til den i langtidsplanleggingen. Justerer 

underveis i stedet. Hanne lager en møteplan for FAU. Neste møte: Onsdag 9. februar 2022 kl 1930. 

Neste SU møte er 19.01. Renate og Elisabeth deltar på det kommende møtet.  

Saker vi kan melde inn til sakslisten på SU-møtet: Smartboards, sykkelstativ, trær som henger ut i 
fortau langs parkeringsplassen, brøyting. 

Sak 22_2021/2022 

17. mai arrangement 2022. 

Vi venter på svar fra kommunen ang korps. Har tatt kontakt med Kringler Slattum for litt 
planleggingshjelp, venter på svar derfra. 

Innledende møte med trinnkontakter for planlegging: 25. januar 2022, kl 1930. Ute / auditoriet evt – 
ser an smittevernstatus. Vi ønsker å diskutere formen på 17. mai-arrangementet. Vi står friere enn 
før da vi ikke trenger å ta inn like mye penger på arrangementet nå som leirskole betales av 
kommunen. Hanne ordner invitasjon. 

Ulike scenarier som utgangspunkt for drøfting med trinnkontaktene: 

1) Samme omfang på arrangement som før korona 
2) Forenklet variant 

a. Forenkle betalingen, og dermed korte ned køer og skape mindre arbeid med veksel 
osv. 

i. Kun basere oss på vipps (/ kontanter) på valgfritt beløp. Alt er «gratis» på 
arrangementet. 

ii. Vipps (/ kontanter) på valgfritt beløp, og alt som ikke FAU har hatt utlegg på 
er «gratis» (kaker for eksempel), mens resten har en pris som skal dekke 
innkjøp. Betalingen skjer likevel i hovedsak via vipps uten at det sjekkes 
(baseres på tillit). 

b.  Forenkle serveringen 
i. Kun is, kaker, brus og kaffe 



ii. Kun pølser, is, kaker, brus og kaffe (droppe hamburgere og sukkerspinn) 
c.  Forenkle leke-arrangementet 

i. Stempelkort for barna, kan delta på hver aktivitet én gang 
ii. Færre ulike aktiviteter 

3) Minimalistisk: Kun is til barna etter toget  

Innslag fra scenen før toget: Hvordan kan lyden forbedres? Begrense varighet på denne delen av 
arrangementet. 

Sikre god nok dekning for å kunne bruke vipps på skolen: Signalforsterker? Høre med forrige FAU, da 
vi mener at det ble ordnet slik i 2019. 

Regnskapet for arrangementet i 2017 er tilgjengelig i Google drive’n til FAU. 

Sak 15_2021/2022 

Publisering av FAUs innkallinger og møtereferat på skolens hjemmeside, foreløpig ikke iverksatt. 
Hører med rektor om oppdatering. FAU deler via trinnenes FB-grupper inntil videre. 

Diverse fra forrige møte 

• “Vaffelmøte” på tvers av velforeninger, FAU, lag og foreninger. Eltonåsen vel er trolig 
initiativtagere (?). Vi ser an koronarestriksjoner. Videreføres til neste møte. 

• Konferansetelefon kjøpes inn etterhvert som vi er i gang med fysiske møter igjen. 
• Knagger i dusjrommet. Er meldt til vaktmester som skal ordne. 

Saker “på vent” (ikke avsluttede, men gås ikke videre med nå) 

• Årshjul for FAU 
• Kjøreplan for faste og løpende FAU oppgaver 
• Sak 11_2021/2022 Skriftlig info fra trinnene om bruk av ulike læreverk for å dekke pensum. 
• Temperatur og ventilasjon i gymsal 
• Rapport fra Trygghetsvandringen – vi kan kontakte lensmannskontoret og etterspørre om det 

drøyer 
• Overvåkingskamera – tas i sammenheng m rapporten fra trygghetsvandringen 
• Sak 17_2021/2022 Henvendelse til kommunen om nye smartboards og innkjøp av 

læringsverk 
• Kommunikasjon og dialog skole – hjem (Hva skjedde med arbeidet som ble påbegynt i fjor?) 
• Baseskole; Konsept, læreplan, elevenes skolehverdag i praksis. Foresatte ønsker åpenhet og 
• innblikk, det skaper trygghet. 
• Rydding i FAU-lageret 

Faste saker 
Sak 25_2021/2022 

Info fra skolen 

Rektor kunne ikke delta, så ingen info fra skolen. For fremtidig planlegging passer torsdager dårlig for 
rektor. 

Sak 26_2021/2022 

Økonomi 

Kasserer redegjorde for økonomisk status. FAU: 137.000 kr på kto. De like trinnenes bankkonti 
varierer fra 0 til ca 2000 kr. Enkelte trinn har også kontanter hos trinnkontaktene. 

Nye saker 



Sak 27_2021/2022 

Vedtekter 

Utkast til nye vedtekter ble gjennomgått. Noen spørsmål må avklares før endelig forslag foreligger. 
Videre behandling på neste møte. 

FAU valgte faste representanter til SU: Renate Solheim og Elisabeth Østby-Johansen. 

Sak 28_2021/2022 

FAUs rolle i foreldremøter. Sak ønsket av rektor. Utsettes til neste møte da rektor ikke er med i dag. 

 
Sak 29_2021/2022 Eventuelt  

Vurdere å kjøpe hockey-mål, da ingen av målene som er på skøytebanen nå er egnet. Priser sjekkes 
opp, beslutning tas innen neste møte. 

Kan være nødvendig å leie inn brøytekapasitet ved behov på skøytebanen. Elisabeth sjekker ut 
muligheter.  

Det er behov for oppmerking av parkeringsplasser på nytt. Ønskelig at det i tillegg markeres der man 
bør gå der ved kryssing av innkjøring til lærerparkering og buss-trase. Tas opp med rektor. 

Neste møte 
Onsdag 9. februar 2022 kl 1930 


