
REFERAT FRA FAU-MØTE VED ÅSVANG SKOLE 

Dato: 23.03.2021 
Tid: 19:00 – 20:15 
Sted: digitalt Zoom 
Referent: Marte Åm 
 
Tilstede: Charlotte Rikheim (Leder), Siv Anita Haukdal, Kjerstin Faanes, Siri Mordal, Elisabeth 
Kathleen Ofstad, Geir Arne Almås, Ingunn Hareide Venås, Marte Åm og Arnt Ollestad. 

Mer enn 2/3 av medlemmene er tilstede og FAU er vedtaksdyktig.  

 

Pkt. Sak Ansvarlig 
1. Godkjenning av referat fra møtet 16.02.2021 

Møtereferatet er godkjent.  
 

 

2.  Gjennomgang av planer for 17.mai arrangement ved skolen. 
Det ventes at kommunen vil komme med retningslinjer for gjennomføring av 
17.mai-feiring i løpet av april. Skolekorpset skal holde et styremøte 6. april. 
FAU avventer derfor avklarende informasjon fra skolen og korpset, og er 
villige til å bidra for et eventuelt arrangement på kort varsel hvis nødvendig.   
 

 

3.  Opprettelse av konto, stiftelse og endring av FAUs vedtekter. 
Opprettelse av konto for FAU krever opprettelse av en stiftelse og 
registrering i Brønnøysundregisteret.  
FAU oppretter derfor en stiftelse, hvor alle medlemmer registreres med 
adresse og personnummer. Dato for opprettelse er 23.03.2021.  
Charlotte Rikheim velges som stiftelsens leder og Siri Mordal er stiftelsens 
økonomiansvarlig.  
 
Det gjøres i denne sammenheng endringer i FAUs vedtekter: 

- Antallet medlemmer presiseres tydeligere i vedtektene. 
- Opprettelsen av FAU som stiftelse legges inn i vedtektene.  

 
Vedtektene endres også slik at det ikke lengre er krav om møtende vara i 
skolens brukerråd.  
 
Endringene i vedtektene og opprettelse av FAU som stiftelse er enstemmig 
vedtatt. 
Charlotte Rikheim vil samle signaturer på stiftelsesdokumentet fra alle 
medlemmer av FAU. 
Opprettelse av konto vil skje etter at stiftelsen er registrert i 
Brønnøysundregisteret. Charlotte Rikheim skal undersøke hvilke banker som 
kan være aktuelle. 
 

   
Siri Mordal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte 
Rikheim 

4.  Eventuelt. 
1. Sykkelstativ på øvre parkeringsplass vil settes opp etter påske.      

Skilt for regulering av biltrafikk på øvre parkeringsplass vil settes opp 
i løpet av våren. 

 

 
 
 
 
 



2. Rektor informerte kort om årets innskriving av nye elever. Dette 
foregikk i år utendørs, en løsning som fungerte godt. Foreldremøte 
for det nye trinnet er planlagt 20.04.2021. Her vil det informeres om 
prosjektet som skolens 1. trinn skal delta i til neste år, «Bedre 
skolestart». 
 

3. FAU ønsker informasjon fra skolen om bruk av frivillige 
kartleggingsprøver. Dette vil være en sak for neste FAU-møte. 
 

4. Elisabeth Ofstad informerer om spennende forskningsdata om 
utemiljøets betydning for elevers utvikling. Hun sender informasjon 
om dette til rektor.  
 

5. FAU ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom FAU og 
foreldrene. FAU vil undersøke om det er mulig å sende meldinger til 
foreldre via Meldeboka. Hvis ikke, vil skolen sende saksliste og 
referat fra hvert møte til foreldre via Meldeboka. Møtereferater skal 
også legges ut på skolens hjemmeside. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte 
Rikheim 

 Møteplan: 
Neste møte holdes 22.04.2021 kl. 19:00. 
Smittesituasjonen vil avgjøre om møtet holdes på skolen eller digitalt. 

 

 


