
Referat fra FAU-møte på Godlia skole 

 

Tid: Tirsdag 16. januar 2018 kl. 19:00-21:00 

Sted: Personalrommet 

 

 

1. Rektor orienterer 
 
Rektor var ikke til stede. 

 
2. Status arbeidsgrupper  

 

Åpen kveld: 

Datoer satt for årets åpen kveld. Klassekontaktene skaffer bakere og vakter, 

Hilde videreformidler til gruppa. 

Temakveld: 

Fortsatt interesse for samarbeid med Trasop, Temagruppa tar kontakt.  

Trafikk:  

Ikke noe nytt. 

AKS: 

Ingen til stede fra AKS-gruppa. 

 
3. Diskusjonssak: Ny vurdering av fordelingsnøkkel for 

overskuddet av sommerfesten 
 
Forslag til ny fordelingsnøkkel ble lagt frem skriftlig. Følgende vedtak ble 
enstemmig vedtatt i FAU: 

Dagens ordning avsluttes og erstattes med følgende ordning:  

1) 10 % av overskuddet av sommerfesten overføres til FAUs fond 

 



2) Dersom overskuddet av sommerfesten utgjør mindre enn 50 % av egenandelen til leirskole 

(som i 2017 er estimert til 1411,- pr. elev), kan FAU gi tilskudd slik at 50 % finansiering av 

egenandel oppnås.  

3) Dersom overføring av overskudd til FAUs fond gjør at overskuddet utgjør mindre enn 50 % 

av egenandelen, reduseres overføringen slik at trinnet beholder minimum 50 % av 

egenandelen til leirskole.  

4) FAUs bidrag til de trinnene som har et overskudd som er mindre enn 50 % av egenandelen 

betinges av at det er tilsvarende beløp på FAUs fond for dette formålet. FAU gir dermed kun 

økonomisk bidrag dersom evnen er til stede.   

5) Maksbeløp på FAUs fond for å avhjelpe trinn med mindre overskudd fastsettes til 40 000,-. 

Dersom FAUs fond oppnår denne summen opphører ordningen med at 10 % av overskuddet 

fra sommerfesten overføres til fondet. Synker beløpet under 40 000,- tas ordningen opp igjen.  

6) Dersom et trinn fullfinansierer egenandelen til leirskole med resultatet fra sommerfesten, 

selv om selve overskuddet fra sommerfesten er mindre enn 50 % av egenandelen, gis det ikke 

støtte fra FAU. 

Ny ordning har tilbakevirkende kraft for fjorårets sommerfestarrangør (6. trinn i skoleåret 

2017/18). 

 
4. Eventuelt   

 
 
Referent: Hilde Norstrøm Lae 

  


