
Referat fra FAU-møte  

Dato: 30. oktober 2017  
 
Deltakere: Siri Larsen (vara 5A), Marie Smukkestad (2A), Marianne Sørensen (vara 4A), Erling 
Johansen (6B), May Tove Hestmo (1B), Signy Vabo (6A), Hedda Bie (2B), Kathrin Krogh 
Bjørnstad (vara 2B), Magnus Buflod (7A), Helge Brunvoll (7C), Bente Stenersen (vara 7A), Ole 
Christian Nilssen (vara 6B), Marta H. Rasmussen (1C), Martin H. Andresen (3A)  

1. Oppdatering ved rektor/ass rektor 
Punktet utgikk da rektor/ass rektor ikke var tilstede under møtet.  
 

2. Konstituering nytt FAU 
Valg av representanter:  

• Leder: Magnus Buflod (7A) 

• Nestleder: Hedda Bie (2B) 

• Sekretær: Signy Vabo (6A) 

• Økonomi: Bør være representant fra 4 klasse pga 17. mai arrangementet. 
4 klasse var ikke representert under møtet og valg av økonomiansvarlig 
utsettes derfor til neste FAU-møte  

 
3. Valg til driftsstyret 

 
Driftsstyret:  
Valg av representanter: Siri Larsen og Erling Johansen  
1. vara: Martin Andresen. Øvrige vararepresentanter: May Tove Hestmo, Helge 
Brunvoll.  

 
Skolemiljøutvalget:  
Valget utsettes til kommende FAU-møte 
 

4. Økonomi og vedtekter (17. mai, gave til skolen, 7 klassefest mm) 
 

Økonomi: Balanse: NOK 70 612,-  
Inntekter: 17. mai 2017 kr. 48 000,-, Sommerfest 2017 kr. 12 000,- og overskudd 
fra 17. mai feiring 2004-kull kr. 4466,-.   
 
Det er vedtatt at skolen skal motta 50 000 til bøker til biblioteket og leker i 2017.  

Skolen har vedtatt at FAU er ansvarlige for 17. mai arrangementet, og at ansvaret 
for gjennomføring av arrangementet delegeres til 4. klasse (inntekt – 
foreldrebidrag til leirskole). 4. trinn er ansvarlige for å undersøke hvilket beløp 
foreldrene skal betale til leirskolen, slik at de vet hvilken sum som må få inn og 
hva som ev er overskuddet. Det legges til grunn en tredeling, der foreldrene skal 
betale 1/3 av totalbeløpet.  



Inntil kr 100,- per elev skal overføres til 7. klassearrangement (nyttårsfest el). 
Øvrig overskudd disponeres av FAU i dialog med skolen.  
 
- Signaturrett til FAUs midler: Krav til kosignering av styreleder og et medlem  
- Referater: Klasserepresentantene i FAU melder til kontaktlærer når FAU-

referatet legges ut på skolens hjemmeside, slik at informasjon om dette kan 
inkluderes i ukeplanene.  

- Forslag til saker til agendaen sendes leder. Følgende epostadresse benyttes: 
bollafau@gmail.com Innspill i møtet: Hva er elevrådet opptatt av? Skolens 
policy for mobiltelefoner. Bytte-bokhylla.  

- Saker som FAU kan engasjeres i: Tas opp som tema på neste FAU-møte 
(mulighet for forankringsprosess i klassene i forkant). Innspill i møtet: 
Flerbrukshall på Veterinærinstituttet og ungdomshus (presteboligen) i 
Stensparken.   

 
5. Julegrantenning 

Julegranstenning: tidligere vært avholdt 1. onsdag i desember kl. 17.30, samme 
dag som innskriving av 1. klassinger.  
Forslag til konsept: Juletre, musikk (korps og jente-/guttekor), pepperkaker og 
gløgg. Barna oppfordres til å gi bort en gave. 
Oppfølgingspunkter:  
- Dato avklares med Ronny. Ansvarlig for oppfølging: Magnus.   
- Forslag til mottaker av gaver: Fattighuset. Ansvarlig for oppfølging: Helge, som 

avklarer om de tar i mot denne typen gaven og rammene for gave.  
- Musikk og sang: Ansvarlig for oppfølging: Martin - sjekker nissekorps, Magnus 

- guttekor og jentekor.  
- Fordeling av øvrige oppgaver: Tre: undersøke gratismuligheter (Marianne), 

pynting (Kathrin), andre oppgaver som sjekke lys, juletrefot, 
pepperkake/gløgg mm, fordeles til øvrige FAU-medlemmer med vara. 
Ansvarlig for oppfølging: Magnus   

- Videre planlegging: skjer per epost.  
 

6. Eventuelt  
Møtekalender for FAU-møter: Første mandag i måneden.   
Innkalling sendes til både representanter og vararepresentanter.  
Neste møte 4. desember.  
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