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Møtereferat                                        
Referat fra: SU Møtedato:  31.05.22 Tid:  

Møteleder: Guro Skår Myre Møtested: Fagerholt skole Neste møte:  

Referent: Edith Hoff Ref.dato: 
 

 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Milla, Jonas, Martin, Espen, Øyvind, Cathrine, Rune (politisk oppnevnt), Arild, Susanne, 
Edith og Guro. 

Ikke møtt:   Helena 

Kopi til:  
 

 
 

Sak SAKSKOMMENTARER Ansvar/vedtak 

1 Godkjenning av referat - godkjent 

 

 

2 Skolemiljøsaker:  

• Fagerholtdagen 8. juni. 
o Gøy å endelig få arrangere det endelig igjen.  

o Kafèsalg, med bongsalg (vipps 13342 i elevresepsjonen 

eller ved 3.trinn). 

o Presentasjon av elevarbeid 

o 13 ulike stands, mesternes mester-øvelser og hesteridning 

o Sang og musikk fra utvalgte klasser 

o Kl. 18.30: Klassevise avslutninger i klasserommene 

o Slutt kl. 19.00 

o Innbydelsen sendes til velforeningene i skoledistriktet 

o Oppfordre til å la bilen stå igjen hjemme 

• Få høflighetsreglene opp å gå til høsten 
 

 

3 Valg. 

FAU-leder: Karoline Storbukås, 2. trinn 

Nestleder: Dragan Djulepa, 4. trinn 

Nye elever velges til høsten. Ellers sitter de andre i styret ett år til. 

 

4 Referater  

1. Elevrådet – Elevrådsleder Jonas orienterte om følgende:  

• De hadde diskutert hva de skulle gi penger til av inntekter fra 

Fagerholtdagen. Det skal i år gå til Ukraina 

• De har også diskutert egen elevrådsavslutning og valg av pizza 

2. FAU – Susanne informerer om FAU sin oppsummering av året som 

har gått fra hver av undergruppene 

• Kveldsravn-aksjonen har også vært en suksess som har 

hjulpet utemiljøet rundt skolen på kveldstid og som fortsetter 

fremover mot sommerferien. 

• For FAU er det viktig med evaluering av ny plan for 

inndeling av skolegård/friminuttene. 

 



5 Evaluering av årets saker:  

• Datoer for FAU/SU settes opp i august og vedtas i september. 

• Foreldrenettverk – bør ses på ulike måter å få flere foresatte til å 
stille, gjerne i forbindelse med felles foredrag/foreldremøter 

• Bør sjekkes om det skal være tre eller fire SU/FAU-møter på våren. 

• Det bør tilstrebes at skoleruta er lik Presteheia skole siden flere har 
barn på begge skoler. 

 

 

6 Eventuelt:  

• Arild ordner gave til elevrådsleder for flott 17.mai-tale 

•  

 

 


