
Referat FAU-møte Vingrom skole 
 

Dato:  26.09.22 

Tid:   18:00 

Sted:  Vingrom skole 

 

Tilstede: Arne Nordskogen, Hanne Mette Ensrud, Stein Tore Kaldhussæter, Steffen 

Hesthagen, Tonje Bråten, Mette Almås Åssveen, Rosita Hesthagen, Anne Marit 

Zeppelin 

 
 

Saksliste: 

 

• Gjennomgang og tilbakemelding på tidligere saker: 

 

Elevkveld/diskotek 

17. mai-toget 

- I klassene er det delt meninger rundt om i klassene om vi skal reise til byen 

å gå i 17 mai toget. FAU vedtar at vi skal prøve det et år for å se hvordan det 

er. Med en en god evaluering i etterkant. 

FAU tar kontakt med kommunen for å få på plass det praktiske. 

 

SFO etter omstrukturering av skolehverdagen. 

Det oppleves at det er et positivt tilbud. 2. klasse påpeker at det er viktig at det 

er tid til frilek.  

 

Klassekasser 

Noen klasser har ønske om å bevare gammel modell og andre ønsker å gå for 

modellen som er skissert av FAU.  

 

• Halloween  

Hvordan skal dette organiseres? Skal noen låne rom og ikke andre.  

Skal dette organiseres på skolen på elevkveld og diskotek? 

- FAU tenker at da får alle elevene mulighet for å feire/markere Halloween. 

Dersom noen ønsker å arrangere dette på selve dagen, så er dette opp til 

hver enkelt klasse. Skolen leier ikke ut klasserom og aulaen. Samfunnshuset 

leier ut den delen, det legger ikke skolen seg i. 

 

• Skolehelseplanen – skolehelsetjenesten ønsker å stille noen spørsmål 



Skolehelsetjenesten har laget noen spørsmål om dagens ordning, som FAU 

svarte på. Dette blir sent til skolehelsetjenesten, som tar det med i arbeidet 

med ny skolehelseplan. 

 

• Økonomistatus v/ kasserer 

FAU har fått en litt romsligere økonomi etter en covid preget periode. 

 

• Søknad fra 7. klasse om støtte til skoletur 

FAU dekker 500,- pr elev til årets klassetur, som tidligere år. (denne klassen har 

fortsatt med «gammel» klassekasse modell) 

 

• Registrering av styret i Brønnøysundregisteret 

Det nye styret blir registrert 

 

• Ønsker fra elevrådet 

Elevrådet har kommet med noen ønsker til nye leker og materiell til skolen.  

FAU vedtar at penger fra kantine salg kan brukes til dette. Marit gir beskjed til 

skolen om hvor mye de kan handle for. Skolen handler inn selv, da de får bedre 

priser. 

 

• Eventuelt 

Ingen nye saker ble tatt opp 

 

 
 


