
 

Dato 21.8.2014 
 

Til stede 
 

Sturle Holmen 
Steinar Evje 
Gunn Anita Breivik 
Hans Kristian Aasland 
Morten S. Kyllingstad 
Bjørg Nese 
 
Rektor Knut Norddal deltok på sak 8, 9 og 10 

Ikke til 
stede 

Susanne Bærheim 
Laila Karin Hagetun Bore 

Møteleder Sturle Holmen 
Referent Bjørg Nese 
 

Saker 

Sak Beskrivelse 

1 
 

Generelt om FAU 
- Informasjon om FAU må oppgraderes på skolens nettside, i 

tillegg må det her fremkomme kontaktinformasjon til FAU. 
Sturle har ansvar for dette. 
Godkjente møtereferat legges også på nettsiden. 
 

2 Årshjul og vedtekter  
- Vedr. årshjul, følgende gjelder for høsten 2014:  

o 21. august   - Møte FAU m/konstituering 
o 2. oktober   - Møte FAU  
o 23. oktober - FAU ansvar for FN-arrangement  

o marsj med påfølgende kafé 
o 4. desember - Møte FAU  

 
- Vedtekter ble gjennomgått, enkelte mindre 

tekstjusteringer ble foreslått for å gjøre innholdet klarere.  
Sturle utarbeider forslag til endringer.   



3 Fordeling av verv 
Fordeling av verv Orstad FAU samt representanter til kommunalt 
FAU gjelder for skoleåret 2014/2015, dvs. vervene gjelder 1 år.  
 
Representanter til driftsstyret velges for 2 år. (De som står 
oppført med (1år) ble valgt i fjor og har 1 år igjen.) 
 
Leder  
Nestleder  
Kasserer 
Sekretær 
Styremedlem 
Styremedlem 
 
Representant kommunalt FAU 
Vararepr. kommunalt FAU 
 

 
Sturle Holmen  
Hans Kristian Aasland  
Steinar Evje 
Bjørg Nese 
Susanne Bærheim 
Gunn Anita Breivik 
 
Steinar Evje 
Susanne Bærheim 
 

Representanter til driftsstyret: 
 
 
 
Vararepresentanter til driftsstyret: 
 

Aina Egholm (1 år) 
Sturle Holmen (1 år) 
Morten Kyllingstad (2 år) 
 
Hans Kristian Aasland (2 år) 
Gunn Anita Breivik (2 år) 
Bjørg Nese (2 år) 
 

4 Orientering om FAU på foreldremøtene i høst 
Det ble bestemt at det skal gis en kort info om FAU på høstens 
foreldremøter. Sturle setter opp stikkord over hva som skal 
nevnes. Det ble foretatt følgende fordeling av trinnene: 

1. trinn, 28.8. 
2. trinn           
3. trinn, 4.9.  
4. trinn           
5. trinn     
6. trinn  
7. trinn   
8. trinn, 25.8. 
9. trinn, 1.9. 
10.  tinn  

Gunn Anita 
Hans Kristian  
Morten 
Sturle 
Susanne 
Steinar 
Hans Kristian 
Sturle 
Laila Karin 
Bjørg 

  



5 Temakveld høst 2014 og vår 2015 
- Det ble bestemt at man vil be om innspill fra foreldrene til 

høstens temakveld, dette gjøres på høstens foreldremøter. 
- Til våren blir det temakveld om psykososialt miljø. 

 
6 Vurderingsarbeidet på skolen 

- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel. 
 

7 Kroppsøvingsfaget – endringer fra august 2012 
- Saken utsettes til neste FAU-møte pga. tidsmangel.  

 

8 Ballbingen i skolegården trenger nytt kunstgras/underlag 
- Rektor opplyste at det er idrettslaget som i sin tid fikk på 

plass ballbingen i skolegården. Skolen har verken ansvar 
eller midler til vedlikehold av denne. Skolens midler går til 
annet lekeutstyr.  

- Hans Kristian tar kontakt med Yvonne van Bentum, leder 
for Orstad Idrettslag, for å høre om noe eventuelt kan 
gjøres via idrettslaget.  
 

9 Bankkontoen til FAU 
- Rektor opplyste at midler på kontoen kommer blant annet 

fra tidligere års overskudd fra 17. mai og ev. andre 
arrangement. Ingen inntekter de senere år (idrettslaget 
har de senere år hatt ansvaret for 17. mai-salget). Midlene 
på kontoen kan f.eks. benyttes til blomster til 
foredragsholdere mv.  
 

10 Natteravn skoleåret 2014-2015 
- Det ble besluttet at man ønsker å ha natteravn også neste 

skoleår, da det antas at dette kan ha en preventiv effekt. 
Rektor setter opp lister, der 10. og 9. klasse-foreldrene 
settes opp som natteravner.  
 

 

 


