
REFERAT FAU-MØTE 16.01.2020 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn: 
Heidi KB Furustøl 8 B 

 

 

9. trinn: 
Eva Ruud, 9 B 

Torgeir Kristiansen 9 C 

Kari Asheim 9 D 

10. trinn: 
Kathrine Flydal, 10 B 

Marius Nielsen, 10 C 

Elin Mangnes, 10 D 

VG: 
Jeanette Moen 1MKA 

Ulrikke Ohrvik 1MKB 

 

Saksliste: 
  

1. Rektor og ass. Rektor ønsker velkommen og informerer om skolens arbeid og samarbeid med 
FAU. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Arrangementer fremover  
4. SMU 
5. Driftsstyret 
6. Læringsmiljø 
7. Eventuelt 

 

SAK TEMA MERKNAD 

Sak 
1  

Administrasjonen orienterer 

• Rektor Marianne Mette Stenberg og. ass. rektor Mari Indregard 

informerer om skolens arbeid og samarbeid med FAU. 

• Stenberg ble ønsket velkommen og presenterte seg selv og sin 

ledelsesfilosofi.  

• Det ble gitt en redegjørelse for 8. trinn. Det har vært avholdt 

felles lunch for trinnet i to klasserom, dette er ut fra behov senere 

redusert til ett. Elevene som vil, møtes og spiller bl.a. brettspill. 

Andre elever finner det mer attraktivt å være ute, og F21 ligaen 

trekker også.  

• FAUs innspill til strategisk plan, se driftsstyret. 

  

Orientering 

Sak 
2  

Valg av ordstyrer og referent. 

• FAU-leder refererer  

Beslutning 

Sak 
3 

Arrangementer 

• Oppsummering Lucia. Thoms skriftlige redegjørelse ble tatt til 

etterretning og lagres til fremtidig bruk. Har gløgg en fremtid? 

• Sommerball: Datoen er fastsatt til torsdag 11. juni. Det er 

planleggingsmøte med elevene 4. februar. 

Orientering 

Sak 
4 

SMU / FAU 

• I SMU ble det tatt opp behov for styrking av 

miljøarbeiderdekning for VG.   

Orientering 

Sak 
5 

Driftsstyre: 

• Høydepunkter fra DS. Strategisk plan ble vedtatt. FAUs innspill 

til strategisk plan passer bedre på et lavere nivå. FAU følger opp 

slik oppfølgning fra skoleledelsen. Skolen har et budsjettmessig 

overforbruk på GS på NOK 75.000,- og et underforbruk i VG på 

Orientering 
Beslutning 
 



om lag MNOK 2,6. Administrasjonen foreslo beløpet disponert til 

lønn for pedagoger. Driftsstyret diskuterte alternativ anvendelse 

bl.a. til møblering i fellesarealer mv. Dette skal utredes med 

elevråd. Budsjettet skal fastsettes endelig i driftsstyrets marsmøte.  

• FAU diskuterte alternativforbruk og besluttet å be skolen vurdere 

fysiske skolemiljøtiltak / møblering og utrede mulighet for en 

styrking av miljøarbeiderdekningen på VG / prosjektstilling.  

Sak 
6 

Læringsmiljø: 

• FAU diskuterte overgang fra barneskole til ungdomsskole, og 

kantinefasilitetene. Det ble reist spørsmål om hvorfor 8. trinn må 

spise i kantine, når det ikke er plass til å spise matpakka. Kan 8. 

trinn spise i klasserom. Erfaring for at barna forteller at det ikke 

er tid til mat, og at de mangler matro. Det ble reist spørsmål om 

kantineutvalg og priser, og hvorvidt kantinen er anbudsutsatt. Det 

ble besluttet å ta spørsmålet opp med skoleledelsen.   

Orientering 
Beslutning 

Sak 
7 

Eventuelt 
• Møtedatoer i FAU frem mot våren 

o 4. mars 2020 kl. 18:00 
o 13. mai 2020 kl. 18:00 
Evt. behov for flere møter mot sommeren besluttes senere. 

Orientering 
Beslutning 

 


