
REFERAT FRÅ MØTE I FAU VED MARVIK SKULE 

Tid: Tysdag 20.juni på Marvik skule 

Kl.: 17.00-18.15 

 

Tilstades:  1.kl: Annette Hebnes    

           2.kl: Liv Jorunn Øvrebø (vara) NY for 1.klasse neste skuleår 

     3.kl: Jorunn Kalvik 

   4.kl: Sverre Østebø (vara) NY for 5.klasse neste skuleår 

  5.kl: Nina Østebø   

  6.kl: Anita Øvrebø (vara) NY for 7.klasse neste skuleår 

  7.kl: Hallvard Finnvik  

Rektor – Anne Cremer 

 

 

Sak 15/16/17: Referat og meldingar 

 5-dagars skuleveke – vert ikkje teke opp att med mindre det kjem ønskje 

frå foreldre. 

 referat frå Kommunalt fau-møte den 15.5.17 – referatet vart sendt ut 

saman med innkallinga. 

 skulefruktordning til hausten, 2 dager/veke – det vert skulefruktordning 

tysdagar og torsdagar, og føresette kan bestilla på www.skolefrukt.no. 

Sendt ut eige brev om dette til alle føresette. 

Sak 16/16/17: Orientering frå rektor  

 Læringsmiljø og mobbing – ikkje noko spesielt å rapportera her. 

 Til hausten er det pr.d.d 140% ledig stilling. Rektor vonar å tilsette nokon 

før ferien. 

 Informasjon om kva som skal foregå på skulen siste skuledag. 

Sak 17/16/17: Konstituering nytt fau – val av leiar 

Utdrag frå vedtektene;  
§2-4Konstituering, leiing og skrivarfunksjon 

Leiar vert vald på FAU sitt årsmøte. Leiar kan veljast blant alle foreldre. Årsmøtet skal haldast før skuleslutt i 
månadsskiftet mai/juni. Både gamle og nye klassekontaktar møtes på årsmøtet. 
På første møtet om hausten konstituerer FAU seg sjølv. I tillegg til val av leiar skal styret bestå av nestleiar og skrivar.  
Alle val er vanlege fleirtalsval.  
Ved val og konstituering skal ein prøva å få til ei rimeleg kjønns messig fordeling. 

Vedtak:  Nina Østebø vart attvald som leiar. 
 

Sak 18/16/17: Foreldremøte med besøk av politiet – Dato? – det vart bestemt å finne ein dato 

på det første fau-møtet i haust. 

 

Sak 19/16/17: Ymse 

 

- Neste fau-møte vert onsdag 6.9. kl.18.00. 

- Sommaravslutning – I år vart det ikkje felles avslutning med foreldre, (grilling), sm tidligare år. 

7.klasse-foreldra vart inviterte til avslutninga med markering av skuleslutt. Det er kome ønskjer i frå 

nokre foreldre om ei felles skuleavslutning for alle. Fau tek dette opp som sak neste skuleår. 

 

 

 

Nina Østebø      

FAU leiar        

http://www.skolefrukt.no/

