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Referat FAU Nordre Ål skole 

Tid: 1.september 2022 kl 19-20.30 

Til stede: Jannicke Walle (avtroppende leder), Kristin Andvik Hoaas (7.trinn), Erik Qvam (5.trinn), 

Tove Høyemsvoll (4.trinn), Ragnhild Stendahl (3.trinn), Ingrid Anette Haave (vara 2.trinn). 

Fravær: Laila Owren, Martine Andersen (1.trinn), Helga Marie Sørhagen (6.trinn og nestleder). 

FAU var samlet til et kort møte 24.august etter oppstartsmøtet med foreldrekontakter og FAU-

representanter. Første ordinære FAU møte ble bestemt å være 1.sept kl 19-21, hvor avtroppende 

leder kunne være til stede.  

Til dagens møte foreligger ingen saksliste eller referat fra sist samling. Ser også i referater fra sist 

skoleår at saksnummerering må være feil da det går et hopp fra sak 6/22 til 32/22. Siste saksnummer 

på møte 7.juni er 42/22. Mangler også referat fra møte 07.12.21 på skolens hjemmeside. 

 

Sak 43/22 Konstituering av nytt FAU 

Valg av leder, sekretær og kasserer. 

Leder: Kristin Andvik Hoaas. Er nå representant for 7.trinn og det må derfor avholdes suppleringsvalg 

neste år. Vara 7.tr Hillevi Høyer-Andreassen rykker opp som representant for trinnet, og det må være 

valg av ny vara. 

Sekretær: Tove Høyemsvoll, velges for 2 år. Vara Cecilie Andreassen rykker opp som representant for 

4.trinn og det må være valg av ny vara. 

Kasserer: Ragnhild Stendahl. Tar selv kontakt med Einar Amsrud som var kasserer i fjor. 

Møtedag settes til den første tirsdagen i måneden kl 19-21. Møtedager for FAU skoleåret 22/23 blir 

dermed: 4.okt., 1.nov., 6.des., 3.jan., 7.feb., 7.mars, 28.mars, 2.mai og 6.juni. Referat sendes ut til 

godkjenning av FAU, før den sendes til vararepresentanter, rektor og Eli-Britt som gjør den 

tilgjengelig på hjemmesiden til skolen.  

➢ Kristin registrerer nytt FAU i Brønnøysundregisteret, alle representanter må gi henne sitt 

personnummer. 

 

Sak 44/22 Valg av representanter til ulike utvalg 

TSU: Roald Undlien, fortsetter for å opprettholde kontinuitet.  

KFU: Erik Qvam, trenger valg av vara å neste møte. 

SMU: Kristin A Hoaas. 

SU: Helga Marie Sørhagen. 

SFO: Martine Andersen. 

 

Kristin gir beskjed til Jill Harviken om bytte av KFU representant. 
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Sak 45/22 Informasjon fra FAU på høstens foreldremøter 

Ønske om innspill på hva som bør formidles fra FAU på foreldremøte. Noen forslag: 

➢ Orientere om FAU sitt årshjul og aktiviteter (FAU sin håndbok er pr dato ikke redigert ferdig 

og tilgjengelig, Jannicke skal få ordnet dette så snart som mulig). 

➢ Oppfordre til bruk av trinnkonto opprettet av FAU. 

➢ Informere om at trinnkonto opprettes for å spare penger til tur i 7.klasse, som oftest 

gjennom dugnad. Trenger ca 1200 kr per elev. Dugnader bør være lav terskel slik at alle har 

mulighet til å bidra – også en fin mulighet til å bli kjent og gjøre noe sosialt sammen.  

➢ Jmf Visma melding 8.juni fra Eli-Britt så er det mulig at hvert trinn kan få låne hallen en gang 

gratis i halvåret i helg (lørd kl 12-16 eller kl 16-20 og sønd kl 12-16). Aktiviteten skal ha en 

ansvarlig leietaker og ha med seg nok voksne til stede, og være uten kostnad og åpent for 

hele trinnet. Også mulighet for å søke om å bruke hallen gratis til felles aktivitet for trinnet 

mand-torsd kl 16-17.  

 

Eventuelt: 

❖ Spørsmål om klatreveggen i flerbrukshallen er ferdigstilt. I referat fra 07.06.22 står det at det 

kun trengs noen justeringer. Status tas opp på neste møte. 

 

❖ Oppsummeringen av 17.mai: ønske om litt innkjøp og spørsmål om å endre hvilket trinn som 

skal stå som ansvarlig for arrangementet blant annet. Sak 41/22 må tas opp på neste møte. 

 

❖ Spørsmål om leksefri skole var en sak vi må følge opp fra forrige skoleår. Sak 37/22 om 

leksefri skole ble avsluttet jmf referat 03.05.22. 

 

❖ Diskusjon om kost/nytte mtp skoletur i 7.trinn. Mye fokus og «mas» på å jobbe inn penger til 

en klassetur i 6 år, for så at elevene får være et døgn på tur. Er det verdt innsatsen? Innspill 

på at mange elever har stor glede av en slik tur, og at det nok er en positiv forventning blant 

mange, fin løsning med at lærerne bidrar på en slik tur. Kommunens skoletur arrangeres på 

ungdomskolen. Innspill på at det ønskes at det løftes opp i KFU at denne turen er redusert fra 

5 til 3 døgn og foregår i nærområdet – og ikke ved kysten. Må tas opp igjen på neste møte. 

 

❖ Det var spilt inn ønske om mer oversiktlig lay-out på skolens hjemmeside mtp referater og 

informasjon fra FAU. Tas opp på neste møte.  

 

❖ Hva er best egnet verktøy mtp kommunikasjon i FAU mellom møtene? Tas opp på neste 

møte. 
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❖ Andre saker fra sist skoleår som må følges opp:  

• Sak 38/22 varmmat til lunsj. 

• Sak 3/22 Skøyteis. 

• Sak 4/22 Respons på leie av Flerbrukshallen. 

• Arrangere temakveld? 

 

Neste møte tirsdag 4. oktober kl 19-21. 

Referent: Tove Høyemsvoll 


