
 

 

Til FAU-representanter 2017/2018 
 

 
Innkalling til FAU-møte for Godlia skole  
 
Tirsdag 16.01.2018 kl. 19:00-21:00 på Personalrommet 
 
 
 
Saksliste: 
 

 

1. Rektor orienterer 
 
 

2. Hva er nytt i arbeidsgruppene?  
 
 

3. Ny vurdering av fordelingsnøkkel for overskuddet av 
sommerfesten 

 

Til sak 3:  

 

Styret i FAU er av den oppfatning at den nye ordningen med fordeling av overskuddet av 

sommerfesten, vedtatt av FAU 24. mai 2016, ikke fungerer optimalt i henhold til det som var 

intensjonen. Tanken bak ordningen med å bygge opp en pengereserve for å avhjelpe de 

trinnene som av uheldige årsaker, først og fremst værmessige, har lavere omsetning på 

sommerfesten er solidarisk og god, men samtidig medfører den noen problemstillinger som 

styret i FAU anser som uheldige. 

 

Ordningen med å la hvert trinn beholde kun 450,- pr. elev av overskuddet stimulerer ikke til 

ekstra innsats. Tvert i mot virker ordningen slik at desto større overskuddet er, desto mer må 

avstås til FAUs fond. Sommerfesten i 2017 hadde et overskudd på ca. 68 000,- og med den 

nye ordningen blir 33 350,- overført til FAUs fond. Dersom vi anslår at kommende 

sommerfester går med 50 000,- i overskudd, som er et realistisk estimat med tanke på de siste 

årenes overskudd, vil FAUs fond raskt vokse seg stort (se under). Det er ikke noe ønske fra 

FAU sin side å akkumulere beløp av denne størrelsesorden.  

 



 

 

  
 

FAU-styret understreker at den årlige sommerfesten ved skolen er en dugnad som involverer 

alle foresatte, selv om kun et trinn er arrangør. Alle foresatte har et ansvar for at det kommer 

inn godt med penger, slik at det blir et betydelig overskudd til leirskole. I praksis bidrar 

dermed alle skolens foresatte til at sommerfestens arrangørtrinn kommer seg på leirskole. 

Denne dugnadsånden er det viktig at vi bevarer, derfor mener styret i FAU at dagens ordning 

bør erstattes med en ny.  

 

 

FAU-styrets forslag for ny fordelingsnøkkel 

 

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 tilstede.   

 

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. 

Med denne ordningen estimerer styret i FAU at fondet vil nå maksgrensen i 2024 (se under). 

Byrden med å bygge opp fondet fordeles dermed på mange trinn.  

 

 
 

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 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Overskudd 68 000          50 000          50 000          50 000          50 000          50 000          

Til trinnet 34 650          33 750          33 750          33 750          33 750          33 750          

Til fondskonto 33 350          16 250          16 250          16 250          16 250          16 250          

Akkumulert fond 33 350          49 600          65 850          82 100          98 350          114 600       

Antall elever 77 75 75 75 75 75

Gitt 60 000 i resultat

Akkumulert fond 33 350          59 600          85 850          112 100       138 350       164 600       

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Overskudd 68 000          50 000          50 000          50 000          50 000          50 000          50 000          50 000          

Til trinnet 61 200          45 000          45 000          45 000          45 000          45 000          45 000          45 000          

Til fondskonto 6 800            5 000            5 000            5 000            5 000            5 000            5 000            5 000            

Akkumulert fond 6 800            11 800          16 800          21 800          26 800          31 800          36 800          41 800          



 

 

Styret mener videre at en ny ordning bør ha tilbakevirkende kraft for fjorårets 

sommerfestarrangør (6. trinn i skoleåret 2017/18) slik at det ikke kun blir et trinn som berøres 

av ordningen med kun å beholde 450,- pr. elev.  

 

 

 

Vedtak 

 

FAU bes om å ta stilling til følgende tre alternativer:  

 

a) Dagens ordning for fordeling av sommerfestens overskudd (vedtatt i FAU 24. mai 2016) 

beholdes 

 

b) Tidligere ordning gjeninnføres. I den gamle ordningen beholdt trinnet som arrangerte 

sommerfesten hele overskuddet 

 

c) Innføring av ny ordning, beskrevet over. Dette er FAU-styrets innstilling 

 

  

 
4. Eventuelt 


