
Referat FAU-møte Smeaheia skole, tirsdag 29. september 2015 kl. 1950-2130 

Trinn Medlem                                                Til stede Vara Til stede 

SFO Nils Harald Leversund (2A) (nestleder) 
nilsemaen@gmail.com 

 
 

Tone Meling (3C) 
Tone.m@lyse.net 

X 

1 Thor Daniel Eigestad Skaar (B) (sekretær) 
thordanielskaar@hotmail.com 

X Ingunn Reed Anda (A)                  
ingunnreedanda@gmail.com 

 

2 Laila Karin Olsen Meberg (A) 
lailakolsen@hotmail.com 

 
 

Torhild Nystøl Berntsen (B) 
torhild.n.berntsen@gmail.com 

 
 

3 Vegard Bentzen (B)  (kasserer) 
Vegard.bentzen@shell.com 

X 
 

Marianne Gjerlaugsen (B) 
marianne.gjerlaugsen@uis.no 

 

4 Jorunn Skjøld (B) 
jorunnskjold@live.no 

X Anne Turid Vestbakke (A) 
atlv@vestbakke.com 

 

5 Ingrid Dirdal (B) 
ingrid.dirdal@lyse.net 

X Åse Hauge (A)               
asehauge@live.no 

 
 

6 Anne-Lill Oma Reke (A) 
anne-lill.oma@hotmail.com 

X Vibeke Linn Haugan Landmark (B) 
vibeke.landmark@lyse.net 

 
 

7 Tore Sviland (A)   (leder) 
tore.sviland@lyse.net 

X Enn Helen Aune (B)                         
annhelen.aune@ly.se.net 

 

 

 Sak Ansvar 

1 Åpning og godkjenning av agenda 

Ingen innvendinger, agenda godkjennes.  

Tore 

2 Fortsettelse av konstituering av FAU 2015/2016.                                                                                         

Følgende representanter ble valgt til de resterende rollene; 

 Sekretær: Thor Daniel Skaar 

 Kasserere: Vegard Bentzen 

 SU/SMU: Vibeke Linn Haugan 

Tore 

3 Endring av gjennomføring av neste skoleårs foreldremøte(r)     

a) Forslag om å ha et felles foreldremøte med felles informasjon for alle foresatte i 

gymsalen og deretter går hver og en til sine klasser etterpå. 

b) Forslag på at flere klasser har møte samme kveld, men på ulike tidspunkt slik at 

det blir mer praktisk for foreldre som har elever i flere klasser med at alt blir på en 

kveld.                        

FAU er positive til å redusere antall foreldremøter etter skolestart om høsten 
ved f.eks ha foreldremøte for flere trinn samme dag (forskjellig tid).         

FAU ønsker at administrasjonen vurderer forslaget og kommer opp med en 

praktisk/organisatorisk løsning på hvordan foreldremøter kan gjennomføres. 

 

Tore/Kirsti 

mailto:nilsemaen@gmail.com


4 Bidrag fra FAU til årlig TL -kontingenten                                                                     
FAU har tidligere støttet  skolens strandtur. Skolen håper at FAU kunne tenke seg å 

bidra med kr. 15 000 inkl. moms til den årlige TL-kontigenten istedenfor. FAU ønsker 
å løfte saken til KFU.  

FAU anser drift av TL-kontingenten å ikke være FAU’s ansvar, men et 
pedagogisk trivselstilbud på skolen. FAU ønsker uansett at ordningen 
opprettholdes. 

Årets kontingent er allerede blitt betalt og en eventuell avgjørelse om FAU 
støtter TL-kontingenten til skoleåret 2016/2017 utsettes til våren. 

Tore 
 
 
 
 
 
 

5 Hei verden. Vår aksjon                                                                                                    
Tidligere skoleår har FAU vært ansvarlig for Hei verden innsamlingsaksjon i samarbeid 
med skolen. Skolen lurer på hordan FAU stiller seg til dette nå. 

Saken er ikke moden for avgjørelse og legges til neste møtes agenda 
(3.11.2015) 

FAU ønsker ytterligere informasjon om forrige skoleårs FAUs standpunkt 
angående fremtidig støtte til ‘’Hei Verden -aksjonen’’. 

Thor Daniel 
Skaar/Tore                            
 
 
 
 

6 Klubbkveld                                                                                                                           
Forslag på å utvide adgangen til Klubbkveld til også å gjelde barn som tilhører 
Smeaheia skolekrets, men ikke går på Smeaheia skole 

FAU anbefaler at dagens ordning med Klubbkveld KUN for barn som går på 
Smeaheia skole opprettholdes.  

På grunn av manglende interesse av foreldre for å stille som vakter, er 
Klubbkveld-ordningen allerede under press/truet. Tilbakemelding fra 
arrangørene er at dette forslaget kan føre til en uoversiktlig situasjon som de 
ikke ønsker å være ansvarlige for.  

FAU forstår og støtter dette synspunktet. 

FAU åpner for en revurdering på et senere tidspunkt om eventuell endring av 
driftsituasjonen for Klubbkveld. 

Tore/Tone 

7 Eventuelt: 

 FAU ønsker mer informasjon fra SFO angående aktiviteter som SFO 
tilbyr. Representant fra SFO innkalles derfor for orientering til neste 
FAU møte 03.11.2015. 
 

 Info fra skolen fra Kirsti. FAU vil fortsatt få egen seksjon på skolens nye 
hjemmeside. Denne settes i drift mandag 12.10.2015.   
 

 Orienterings- og dialogmøte for skolens foreldrekontakter i regi av 
FAU 29.09.2015 kl. 1900-1945. I forkant av FAU-møtet ble det avholdt 
et info/dialogmøte med klassekontakter på skolen. Ca 10 
klassekontakter møtte opp. Jorunn Skjold (FAU) og Kirsti Sævik 
(rektor) informerte om arbeidsoppgavene til klassekontaktene. En 
klassekontakt i hver klasse fikk utdelt en perm som vi håper 
systematiserer og forenkler vervet. Permen følger klassen fra 1-7 

Alle 
 
 



klasse. 

 


