
Referat FAU møte  
Dato: Onsdag 10.04.2019 
Tidsrom: 18.00-20.00 
Sted: Personalrommet 
Tilstede: Hilde, Ida, Trond, Even, Torkel, Johanne 
Fraværende: Tone 
 
Saksliste 
1.Godkjenning av møteinnkallelsen og referat fra sist 
2. Informasjon fra FAU leder 
3. 17.mai v/ Ida - Er det noe vi andre kan bidra med? 
4. Økonomi v/ Trond 
5. Temakveld med Kari ny dato 
6. Klatrevegg v/ Even Er det noe vi går for? hvordan finansierer vi dette? 
7. Innspill fra foreldremøte FRA 1. trinn v/ Even 
8. Informasjon fra rektor 
9. Eventuelt 

Referat 

1. Møteinnkalling godkjent. 
Referent ikke tilstede, Even Holte som stedfortreder. 

2. Informasjon fra FAU leder 
Dekket inn under punktene nedenfor. 

3. 17. Mai 17.maikomiteen ved 4.trinn angir å være i rute. Premiegruppa 
har søkt om ytterligere økte midler fra 6.000 til 7.000 for å dekke utgifter 
til premier til aktivitetene. Innvilges. Viktig at det også neste år tidlig 
uttrykkes tydelige forventninger knyttet til at «premiepraksis» bør være i 
tråd med grønt flagg. Mange småpremier fra tidligere år ligger på FAU-
lageret. Disse kan benyttes ved 17.mai eller annet arrangement, (bedre å 
få brukt de enn å kaste de). 

4. Økonomi  
a. Usikkerhet på hva som skjer med inntekter fra musikal? Hvordan 

omfordeles midlenes da FAU er benyttet som mottaker på vipps. 
b. Det kommer ”mange” regninger fra REMA 1000, noe FAU antar er i 

forbindelse med Åpen skole. Følges med.  
c. Planlagte utgifter til premier på 17. mai økes til kr. 7.000 mot 

opprinnelig kr. 6.000, skoletur 8.000 mot 7.000 etter innvilget 
søknad.) 

d. Beholdning på konto  10.04.2019 er 80.355 kr. som er høyere enn 
prognosen på kr 71.651kr.. Totale utgifter siden nytt styre overtok 
i september 2018 er 19 265 kr, mens totale inntekter har vært 10 
561 kr. Inntektene har kommet fra åpen skole, og er dels betalt inn 
via VIPPS og dels som kontanter fra kasse (åpen skole) som er satt 
inn på konto i post i butikk på Bunnpris.  En konservativ prognose 
med lavt forbruk for resten av skoleåret 2018/2019 er vist 
nedenfor: 

 



Saldo (beholdning) 10. april 2019 kr 82 355,00 

   
Budsjetterte inntekter   
Overskudd 17. mai kr 35 000,00  
Sum, budsjetterte inntekter   kr 35 000,00 

   
Planlagte utgifter   
Gave Nyborkvelden 
(Streetlight) kr 10 000,00  
Gave Nyborgkvelden (annet) kr 10 000,00  
Honorar til Kor læne 17. mai kr 8 000,00  
Premier 17. mai kr 7 000,00  
Avslutning 7. klasse kr 8 000,00  
Prosjekt Sosiale medier kr 10 000,00  
Sum, planlagte utgifter   kr 53 000,00 

   

Forventet balanse, sommer 2019 kr 64 355,00 

 
Dette betyr at ca. kr. 50.000,- på sikt kan brukes til aktuelle prosjekter 
som gir noe tilbake til elevene, skolen og nærmiljøet.  

 
e. Kasserer Trond reiser til USA på forskningsopphold i juli og blir 

borte i 6 mnd. Vara skal forespørres om hun/han kan overta rollen 
som økonomisjef. 

i. Oppdatering på sak ved neste FAU.  

 

5. Temakveld har fått ny dato – 23. April. Ny innkalling skrives inkludert 
tekst fra Kari sin vaskeseddel. Ida og Johanne tar ansvar for å renskrive 
innkalling og sende til Kåre for så legges ut på meldeboka. Påminnelse 
sendes ut onsdag i påsken. Facebook for de aktuelle trinnene benyttes 
også for markedsføring/invitasjon. FAU møter kl 17.45 for å rigge klart til 
møtet kl 18.30. Kåre stiller ved møtet og ordner med mikrofon. 

6. Klatrevegg – er fulgt opp av Even og søknad er sendt til kommunen. 
Venter svar innen kort tid. Enighet i FAU om at aktuelle entreprenører 
kontaktes for å utarbeid tilbud på komplett ferdig og vegg med matter.  

7. Innspill fra foreldremøte 1. Trinn: 
Nye garderober vil medføre at nytt takutstikk ikke vil gjenetablerers. 
Barna vil da ikke vil ha særlig mye tak å stille seg under ved dårlig vær. 
Kan medføre at barn som ikke er på SFO blir våte før skolen begynner, 
også andre barn under selve skoledagen.  
- Ønskelig med en kommentar fra Rektor på dette. Er det mulig å få til et 

nytt takutstikk, evt søke kommunen om å oppføre en ”skur/skydd for 
vær”. 

- Også ønskelig å få avdekket hvorfor det ikke ble etablert et nytt 
takutstikk?  

8. Informasjon fra Rektor 
Rektor ikke tilstede 



9. Eventuelt 
a. Sak ved 5.trinn -  som har vært på kino og sendt regning til FAU. 

Dette uten å ha fått noe endelig svar (Ja eller nei) etter 
henvendelsen til FAU. FAU dekker utgiften, men Torkel skal gi 
beskjed til trinnkontakter og lærere om at de burde 
etterspurt/purret for å få en endelig avklaring før trinnet dro på 
kino. 

b. Neste FAU er med trinnkontakter. Alle FAU sender en påminnelse 
til respektive trinnkontakter og ber de om å forberede en rask 
gjennomgang av årets aktiviteter. 


