
FAU-møte 2019-05-06 

Tilstede: Ina Olufsen, Nina Bäcklund, Ingvill Finnes, Jan Arve Langørgen, Petter Tøndel og 
Roger Westerbø 

Agenda: 

1.  Permer til klassekontaktene.  

a. Ina har skrevet ut ark til hvert trinn og kjøpt inn permer 

b. Ingvill lager et skriv om inkluderende miljø 

c. Legger ved sjekklister for isbane, for oppfølgingsansvar de forskjellige 
trinnene har.  

2. Planlegge sommerfest 

a. Sommerfest mandag i siste skoleuke, 17.juni 2019.  

b. Vaktmester setter ut griller 

c. FAU kjøper inn grillkull 

d. Oppgaver og aktiviteter til natursti lager vi neste møte. 

e. Ina lager invitasjon, sender ut etter 17.mai og før himmelspretten, i 
meldeboka.  

3. Planlegge siste FAU møte i juni med nye medlemmer fra høsten 2019 

a. Høstens FAU 

i. 1. Må velges … 

ii. 2. Ingvill Finnes 

iii. 3. Må velges … 

iv. 4. Roger Westerbø (sekretær) 

v. 5. Petter Tøndel/Maria Ottermo (kasserer) 

vi. 6. Aina Cathrin 

vii.7. Jan Arve Langørgen (Leder 😊 ) 

b. Trinnkontakter 

i. 1. Må velges … 

ii. 2. Silje Olsen og Silje Haugum 

iii. 3. ? 

iv. 4. ? 

v. 5. Kathrine Amble og Laila Johansen 

vi. 6. ? 

vii.7. Vegard Stensheim og Jannicke Selvåg Williamsen 

c. Hver nåværende FAU-medlemmer finner ut hvem som er trinnkontakter til 
høsten 

https://www.facebook.com/nina.backlund.58?fref=gm&__tn__=%252Cd-_-R&eid=ARByFhOzeXEglyUNbfHYgn9R1xa2MgEOMs175fY27uRXjDsRhS4Yn84LerA8fF9UvVrO7g7lec_yAGXE&dti=377292915751787&hc_location=group


4. Eventuelt 

a. Skaterampen, avventer til neste møte. Neste godværsperiode, så sjekker vi 
status. 

b. Kasper Helle fra Betongpark AS kommer i morgen for befaring 

c. Neste (siste FAU-møte) 2019-06-03 

d. Hvem er vara, og skal vi kalle inn vara også?! 

e. Minne om at klassene må ha foreldremøter, noen har ikke hatt noen i år 

f. Ina lager et utkast for plakaten rundt om å be om midler for de som 
kommer på frokost 17.mai, legger ut på facebook-gruppa for å få 
tilbakemeldinger. 

g. Jan Arve har vært på møte rundt 17.mai.  

i. Ønske om å komprimere arrangementet  

ii. Fortsatt Rye, Spongdal, annenhvert år 

iii.Ønskelig at toget begynner kl. 12, festmøte kl. 13 

iv. Lag en egen komite for festmøtet, utenom 17.mai komiteen 

v. Foreslag om at 3. trinn hvert annet år som hjelp til 17.mai, i og med 
kommunen tar ansvaret for isbanen på Rye. 

vi. Muligheter om å søke om midler til kommunen for 17.mai feiring 

vii.Møte med FAU-Spongdal rundt 17.mai før skolens slutt. 

h. Nøkkel for 17.mai flagg må sjekkes, det er hengelås på flagget, kl. 0800 
skal flagget heises opp. Roger Westerbø tar flaggheising.  

i. Alle klassetrinn må hente ut faner må hentes ut innen 16. mai før skolens 
slutt hos Kari 

j. Jan Arve ønsker velkommen på 17. mai frokosten 

k. Roger deler ut blomster til de som har stilt opp. 

l. Nina tar med blomster til 17.mai. 

5. Neste møte: 

a. Oppgaver og aktiveteter til sommerfest 

b. Lage permer 

Referent: Roger Westerbø 


