
 

FAU referat Dato: 08.09.2022 

Tidspunkt: kl. 19:00 – 20:30 

Sted: Personalrom NUS 

Møtet innkalt av: Katja B P Elgstøen Type møte: FAU 

Møteleder: Katja B P Elgstøen Referent:  Louise Mørup 

Møtedeltakere: Rektor Sverre,  Karine Wagner 9B, Siri Fartum 9B, Hege Sveen 
9C, Ingrid Tveit 9E, Vibeke Solberg 10A, Sibylle von Butlar 10B, 
Katja Elgstøen 10C, Louise Mørup 10C, Lars Frederiksen 9B, 
Bjørnar Valstad 8A, Alexander Rutle 8?, Vanessa Humle…8E, 
Kristin Gislad 8F, Audun Kvale 9F, Gro Jakobsen 10B 

Forfall:   

AGENDA 

Sak 01 -22/23: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Sette datoer for kommende FAU-møter. Katja sender innkalding på 
mail. 

Sak 02-22/23: Oppfølging av tidligere saker (fast post): 

Har noen noe fra i fjor de vil ta opp? (ikke noe på denne post) 



Sak 03-22/23: Oppdatering fra FAU – teamene (fast post): 

Team synlige voksne: hvordan gikk det og hva gjør vi ? 

Ingrid ferdiggjør skriv som blir sendt ut på Visma snarest mulig som 
oppfordrer til at foreldre arrangerer gåture klassevis. 

Team skolemiljø: NUS-dagen. Se sak 6. 

Sponsorlaget: hva fikk vi til forrige skoleår? 

Fikk spandert 600 is til NUS-dagen samt vester til synlige voksne.Bra! 

Sak 04-22/23: Oppdatering fra møter i SU og NKFU (fast post): 

Det har ikke vært møte ennå. Audun er valgt som representant. 

Sak 05-22/23: FAU registrert i Brønnøysundregisteret samt fått Vipps. Orientering v. 
Katja. 

Sak 06-22/23 NUS-dagen! Oppsummering. Hva ble bra og hva kan vi gjøre bedre? 

Generell positivt feedback på NUS dagen. FAU hadde et mindre 
underskudd og det ble foreslått at vi nesten år har maks en brus til 
hver. 

Sak 07-22/23 Hva vil FAU jobbe med dette skoleåret: 

Følgende arbeidsgrupper fortsetter FAU´s arbeid fra siste skoleår. 

sponsorlaget består av: Njål og Hege og Bjørnar  
skolemiljø består av Ingrid, Vibeke Lars, Louise, Vanessa 
synlige voksne Ingrid, Njål, Kristin, Alexander. 

Team skolemiljø skal komme med forslag til organisering av 
foreldremøte 

Team synlige voksne: Ingrid ferdigstiller skriv om synlige voksne som 
videresendes til foresatte på Visma 

Sak 08-22/23 Valg av leder og nestleder av FAU, samt representant til NKFU 

Katja Elgstøen fortsetter som FAU-leder og Audun Kvale ble valgt som 
nestleder av FAU samt representant til NKFU 



Sak 09-22/23: Saker til neste FAU-møte  

Ingen saker kom opp 

Sak 10-22/23: Eventuelt - informasjon fra rektor 

Rektor rådførte seg med FAU om forskjellige saker  

1.forslag om ny regel om at elever må holde seg på skolens område i 
skoletiden. Dette fordi forsikring av elever gjelder ikke utenfor skolens 
område og det er også et problem i forhold til brandsikkerhet at elevene 
ikke er på skolen. Skolen sender ut informasjon til foreldrene om dette 
med støtte fra FAU. 
 
2.Tema for foreldremøte til høst og vår. Foreldremøter er etter 
høstferien på 8. og 9. trinn. Skolemiljø-gruppen kommer med forslag til 
et opplegg til foreldremøte på 8. og 9. trinn 
 
3. ønske om årshjul for samkjøring av møter så vi får en bedre 
sammenheng mellom elevråd, FAU, SU, NKFU, BUK. 
Katja videresender til FAU så vi samkjører FAU møtene med resten av 
møtene. 
 
4.Årsfest for 10. trinn lagt i januar. 9. klasses elever og foresatte bidrar. 
samme prinsipp gjelder for 10.klasseavslutning.  
 
5.læreplanen og vurdering etter ny forskrift.  Dette er et tema som må 
tas opp på foreldremøte for å informere foreldrene 
 
6  Diskusjon om elevenes bekledning. «Påkledning skal være 
hensiktsmessig».Hvordan forstås og tolkes det. Her var henstillingen 
fra FAU at lærerne i størst mulig grad unnlater å kommentere på 
elevens påkledning - (unnatt av praktiske hensyn som tur eller andre 
aktiviteter etc) 

     

Neste FAU-møte: 29 september 

 


