
 

   
 

  
  

Referat fra Fau-møte 4.juni 2020  
Til stede:   

Marit Bøhle, Barnehagen 

Elisabeth Anderssen, 2. kl. 

Geir Mikkelsen, 5.kl.  

Lene E.Opsahl, 7. kl., kasserer og nestleder  

Bente Øwre Oscarsen, 8.kl. og sekretær 

Isak Anderssen, 9. kl.  

Kirsten Lystad, 10.kl.  

Pia E. Belsvik, Fau-leder.  

  

Meldt forfall:   

Inger-Lise Krogstad, 1. kl. 

Lene Huuse, 8. kl.  

Eva Christin Hjelden, 6. kl.  

Pia Kristiansen, 4. kl  

  

Møtet ble holdt via plattformen Zoom, grunnet restriksjonene rundt Covid-19.  

  

1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

2. Godkjenning av referat 

Referat godkjent 

3. Informasjon fra daglig ledere 

Daglig leder fra skolen og barnehagen er ikke til stede og det er ikke meldt inn noe 

informasjon til representant fra barnehagen eller til Fau-leder. 

4. Gjennomgang av saker til årsmøte 

4.1. Informasjon om navneendring. Dette skyldes at barnehagen har skiftet navn og da må 

Fau også gjøre dette. Det må et årsmøtevedtak til på grunn av Brønnøysundregistret. 

4.2. Vedtektsendringer er først og fremst en opprydning hvor en har flyttet styringsdelen 

over til håndboken. Tanken er at vedtektene er rammen for jobben som blir gjort, 

mens håndboka skal være en veileder på hvordan dette skal gjøres.  

4.3. Nedskriving av innestående på konto er ønsket da skolen har blitt mindre og en vil 

kunne betjene regningen med foreslått sum. 

4.4. Endringer i håndboka skyldes at en har flyttet fra vedtekter til håndboken. Den nye 

reviderte håndboken ble vedtatt. 

5. Nye klassekontakter og representanter fra barnehagen 

Barnehagen: Velges til høsten 

1: Velges til høsten 

2: Inger Lise Krogstad 

3: Ronnie Sletta og Elisabeth Anderssen 

4: Sandra Horten 

5:  

6: Helge Myrvang og Lill Tollerud 

7: Eva Hjelden 



 

   
 

  
  

8: Ronny Hoffmann og Lene Ekeberg 

9: Bente Øwre Oscarsen og Kirsten Lystad 

10: Isak Anderssen og Elisabeth Sennerud 

6. Drøftingssaker 

6.1. Nytt telt. Det gamle teltet som Fau har var ødelagt før årets julemarked og ble reparert 

med teip og utretting av stenger. Under årets marked ble det ytterligere ødelagt på 

grunn av værforholdene. Det er også tungt med tanke på å få det opp/ned fra loftet og 

sette opp/ta ned. Det foreslås og innhente priser på et lettere popup telt som er med 

funksjonelt. Det fattes vedtak i Fau til høsten når priser er innhentet.  

6.2. Jubileumsgave til skolen. Det er ikke kommet så mange ønsker fra skolen i forhold til 

dette. Barnehagen har fått støtte til nytt utekjøkken. Det er foreslått sitteplasser på 

barneskolen. Det sendes en ny forespørsel til skolen og følges opp av nytt Fau til 

høsten.  

6.3. Revisorfunksjon. Det er spørsmål om en trenger revisorfunksjon innad i Fau. Det 

konkluderes med at dette ikke trengs da det er mange sikringspunkter som gjør det 

vanskelig. 

7. Vedtakssaker 

7.1. Søknader: 

7.1.1. Søknad fra 5.klasse om støtte til tur med seiling med vikingskip med en 

kostnadsramme på 1500-2000 kr. Det er tidligere ikke gitt støtte til turer da 

skolen dekker en tur i året. Det ble vedtatt å støtte halve summen. 

7.1.2. Søknad fra 10.klasse om støtte til klassetur. Turen til Roma ble avlyst på grunn 

av den pågående covid-19 epidemien, men klassen har klart å få til en tur i Norge 

med så godt faglig innhold som det lar seg gjøre i dagens situasjon. Støtte til 

denne turen ligger i vedtektene og det vedtas at klassen får 1000 kr per elev til 

denne turen.  

7.1.3. Legjerde mot nabo på ungdomsskolen. Husgruppen ønsket at dette gjerdet 

skulle støttes opp med nye pinner, men gjerdet er i så dårlig forfatning at det er i 

ferd med å falle ned. Fau har hentet inn priser via foreldre på skolen som har 

kompetanse på dette og materialer vil komme på kr 27000 samt container på kr. 

2800. Det er 4 foreldre som er snekkere som har sagt seg villig til å hjelpe til å 

sette opp nytt gjerde. De vil trenge hjelp av et lag som river ned nåværende 

gjerde samt noen andre foreldre til selve oppsettingen. Det vedtas at Fau sender 

et brev til skolen hvor det tilbys arbeidslag samt container fra Fau mot at skolen 

betaler materialer. Dette brevet sendes før skoleslutt og det tas kontakt med 

skolen rett etter skolestart. 

8. Eventuelt 

8.1. Betaling av kontingent SFF. Det har blitt sendt brev til skolen omkring det å fakturere 

dette sammen med betalingen for skoleplassen i månedlige avdrag. Her sjekkes det nå 

opp i forhold til andre skoler og regnskapsmessig. Denne saken videreføres til høsten.  

8.2. Valg på årsmøtet. Det er vanskelig å få tak i personer som er villig til å stille til 

posisjoner i Fau. Vi må være forberedt på å gjøre ett unntak fra vedtektene med tanke 

på å ikke få fylt alle plassene.  

8.3. Ugress ved bussholdeplassen og døde blomster. Det er nå mye gress ved gjerdet på 

bussholdeplassen som hindrer sikt ved utkjørselen. Det rettes spørsmål til skolen om 

Martin har mulighet til å ta dette litt oftere enn det blir gjort av de som har ansvaret 



 

   
 

  
  

for dette. Det er også trist at blomster som ble plantet på dugnaden nå er døde. Dette 

rettes et spørsmål ang dette i samme e-post. 
 

Referent: Bente Øwre Oscarsen 


