
 

 

Referat FAU-møte 13.10.21 

Oppmøte: 

Klasse FAU REP Merknad 

Oppmøte 

13.10.21 

1A Kristin Fjelnseth Wold   Ja 

1B Richard Lees   nei 

1C Hilde Bunæs   Ja 

2A Line Flatebø   nei  

2B Therese Riss  Ja 

2C Marte Myhrer-Hoaas   nei 

3A Melih Egemen Yavuz   Ja 

3B Kristin Fjelnseth Wold  Ja 

3C Tord Songe-Møller   Ja 

4A Camilla Sekse   Ja 

4B Ida Marie Kjellsen  ja 

4C Marius Molaug / Matthew Ross Matthew til stede Ja 

5A Cato M. Aalmo   Ja 

5B Torkel Westgaard   Ja  

5C Kristin Brenna   Ja 

6A Bjarne Rålm   Nei 

6B Linda Hansen Belseth   Ja 

6C Maja Helene Lunde  Nei 

7A Synøve Granly Macrae   Nei 

7B Knut Tomas Dalen   Nei 

7C Maria Skundberg   Nei 

I tillegg stilte rektor Sverre Andenæs.  

1. Rektor orienterer 

Rektor startet med å sjekke at alle klasser har FAU-representanter. Dette ser ut til å være på plass nå.  

På skolen: Høsten er tid for kartlegging. De fleste trinn har hatt kartlegginger i ulike fag. Skolen bruker 

tid på å analysere tilstand og få fokus på hvilke elever som trenger hvilke tiltak. Det er gjennomført 

nasjonale prøver for 5.trinn før høstferien. Sammenlignbare resultater vil være klare om ca. 2 uker. 

Resultatene sammenlignes med nye prøver til våren for å se om tiltak som settes inn virker. Det 

gjennomføres andre kartlegginger på de andre trinnene.  

Avslutning før høstferien med NRK super-bussen. Dette var andre fellessamling med hele skolen dette 

skoleåret. Det ligger videosnutter på hjemmesiden for de som har lyst til å se.  

Økonomi: Rektor informerer om nylig driftsstyremøte (det første i år). Tall som er utregnet 1. oktober 

legges til grunn i statistikken som beregner tildelingene til grunnskolene for det kommende året. 

Lønnsbudsjettet har gått litt ut over rammene jevnt de siste par årene. Merforbruk på litt over 500 000 i 

fjor som må dekkes inn i dette året. I år ca 100 000 i merforbruk hvis alt klaffer (da er de 500 000 fra i 



 

 

fjor regnet med). Behovene endres gjennom året og spesielt ved nytt skoleår. Skolen prøver å lage 

budsjett som tar høyde for endringer. Nå har skolen tre klasser på alle trinn for første gang på lenge og 

trenger da flere lærere. Når klassestørrelsene er på 25-26 elever eller mer balanserer økonomien seg greit, 

men når klassene blir mindre blir det tapsprosjekt (skolen må forholde seg til krav om å drive etter 

lærertallsnorm). Det er litt færre elever på trinnene nå enn for et par år siden, dette gir en annen 

pedagogisk og økonomisk situasjon. Nå går det 509 elever på skolen, potensiale til å være 530-540 elever.  

Rektor informerer om at skolen har satset tungt på spes.ped-team med 3 spesialpedagoger. Dette er dyrt, 

men gode og viktige ressurser. Når det gjelder antall årsverk etter lærertallsnorm, har nettotallene økt mye 

fra 2017/18 til 2018/19 fordi lærertallnormen kom da. Det ble ansatt flere nye lærere da. Ellers går dette 

jevnt oppover fordi skolen har fått flere klasser på skolen. Nå ligger skolen ca 1,7 årsverk gunstigere an 

enn årsverksnormen.  

Oppsummert forteller rektor om sunn økonomi og nok ansatte lærere. Rektor er fornøyd med dette. 

Digital satsing: Skolen arbeider med å plukke opp tråden med de nye læreplanene nå etter lang periode 

med koronasituasjon. Skolen skal etter hvert innføre en digital enhet pr elev, men først skal fokus være på 

kompetanseheving. Skolen skal levere prosjektbeskrivelse og søke støtte til en digital enhet pr elev. I 

tillegg skal pc`er som skolen allerede har (litt under 200 stk) brukes. 5.-7. trinn får hver sin pc og 1.-4. 

klasse får mest sannsynlig ipad. Det kommer mer informasjon, skolen er klar over at dette har 

implikasjoner. Nå i første omgang har skolen fokus på det økonomiske og å etablere nett og infrastruktur 

for å håndtere overgangen.  

Trafikkvakter: Rektor skal sende ut informasjon til hvert trinn – det blir oppgitt tidsrom per klassetrinn. 

Setter så opp ferdig liste og FAU/trafikkgruppen følger opp fra 1.11.-28.2. Det blir 3 dager pr klasse som 

foreldre må følge opp og stille som trafikkvakter.  

 

Spørsmål til rektor:  

Leirskole til våren: Nytt anbud ute nå, Oksenøen er ikke automatisk leirskolested til våren, nytt anbud ute 

nå som gjelder for nye 5 år.  Det vil komme info om sted nå snart, om ca. 2-3 uker.  

Oppdatering 25.10 – Oksnøen vant anbudet 

Korona-hjemmetestene: Skolene er koblet av smittesporingsarbeidet, nå skal foreldrene selv forholde seg 

til smittesporingsteam. Skolen får ikke automatisk info og har ikke lenger løpende kontakt med 

smittesporing lenger.  

Vikarer: Skolen er nå tilbake til normalsituasjon. Holder på praksis med at lærere holder seg hjemme ved 

symptomer. Har tilstrekkelig med vikardekning, stabil situasjon.  

 

2. Valg av nestleder til styret 

Therese Ris, 2B stiller som nestleder. Valgt ved akklamasjon. 

Styret meldes til Brønnøysundsregistret, kasserer Melih ordner dette. 

 

 



 

 

 

3. Gjennomgang av arbeidsgruppene for 2020/21: 

Åpen kveld Trafikkgruppa AKS Skolemiljøutvalg Temakveld 

 Camilla Sekse - leder Tord Songe-Møller - leder Kristin F. Wold Maja Lunde  Camilla Macrae 

Linda Hansen Belseth Melih Egemen Yavuz   Camilla Sekse 1 ubesatt (minst) 

Ida Marie Kjellsen Cato M. Aalmo       

Hilde Bunæs Kristin Brenna       

Therese Riss         

Matthew Ross         

 

Sommerfest: arrangeres av 5.trinn. FAU har ikke ansvar for denne (se sak 5 for mer diskusjon).   

Åpen kveld: Camilla informerer: Det er opprettet kontakt med rektor og skolen, låne lokalene etc. 

Gruppen har begynt å tenke på datoer (2 tirsdager høst og 2 vår) 1 kveld for 1.-4 kl og 1kveld for 5.-7 

trinn. Gruppen ønsker tilgang til tidligere dokumenter på hvordan det har vært gjort før/invitasjoner etc.  

Alle klasser må stille med 2-3 kaker og 2-3 vakter til hver kveld.  

Det diskuteres om det også ved åpen kveld skal gjøres noe for å unngå kommersialisering/kjøpepress. Det 

kommer forslag om frivillig vipps-beløp og utdeling av bonger til elevene for at alle får likt.  

Åpen kveld-gruppen skal sette opp møte i gruppen for å komme videre.  

 

4. Eventuelt 

Det stilles spørsmål om klassene skulle hatt vara til FAU da det har vært en del frafall til møter.  

Sommerfest: arrangeres av 5.trinn. Det har vært spørsmål om hva man skal gjøre med pengene etter 

sommerfesten. Tidligere år har det vært fokus på å få inn inntekter fordi dette har gått til leirskole. Det har 

vært både stor arbeidsbelastning og tydelig preg på festen at alle må bruke penger, det tas opp at dette kan 

være vanskelig for de som har mindre midler. Ønske fra 5C om muligheter for å ta vekk kjøpepress.  

Det tas opp at det ikke har kommet vedtak på hva som skal gjøres med pengene etter tidligere 

sommerfester og hva som skal gjøres med pengene etter sommerfester som skal arrangeres. FAU 

diskuterte vår-21, men kom ikke til løsning.   

Det er opprettet et fond, og har tidligere vært vedtak med tak på viss sum der overskuddet gikk til FOND 

forvaltet av FAU. Ikke gjort nytt vedtak i FAU. Det må avklares hvem som skal beslutte dette og det må 

informeres til 5.klasse hva som er vedtatt. FAU-leder graver frem sakspapirer og inviterer kanskje inn 

FAU-repr fra 5.klasse.  

Det tas opp at de eldste trinnene har trinnkasser. Det eksisterer ikke trinnkonto for 1. – 3. trinn. Det 

spørres om alle trinn burde få aktivert trinnkonto. Samtidig dekker ikke foreldrene siste dag på leirskole, 

og det er kanskje mindre behov for trinnkasse i det videre.  

FAU-kasserer har forvaltningsansvar for trinnkontoer. FAU skal kanskje informere til klassene hvordan 

økonomi håndteres. Neste møte: må vedtas hvordan økonomi skal forvaltes i klasser/på trinn.  



 

 

Det forberedes sak til neste FAU-møte der det blir gjort vedtak på hvordan overskudd fra sommerfest skal 

forvaltes, om trinnkasser skal opprettholdes (litt fordi det er ryddig at det ikke er privatpersoner i klassen 

som tar ansvar for økonomi) og videre hva som skal skje med pengene som legges i FAU-fondet. 

(Leirskolefond? Elevrådet? 17.mai-buss etc?)  

Saken må forberedes og vedtas i FAU 8.12. 5.klasse og styret i FAU snakker sammen før dette.  

Forslag til vedtak vil komme i forkant av møtet 8.12 og FAU-representantene må ta dette med sine 

klasser i forkant av møtet.  

 

 

Ref. Kristin F. Wold.  


