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Referat FAU-møte, tirsdag 6.september 2022 kl. 19.00- 21.00 
 
Oppmøtested: Mediateket på skolen  
 
Til stede: RekTor, Heidi Skogerbø Fløtre, Helene Tveit Eik (vara), Per Jan Ersland (digitalt), 
Ingrid Fjellheim, Julie Teresa Rege Olsen, Kelly Le, Trine Ragde 

 

 
Trinn Medlem  e-mail Vara e-mail 
SFO Heidi 

Skogerbø 
Fløtre 

heidi.skogerbo@gmail.com -  

1 Ingunn 
Reed Anda 

 ingunnreedanda@gmail.co
m 

Helene 
Tveit Eik 

helenetveiteik@gmail.c
om 

2 Per Jan 
Ersland 

per.jan.ersland@gmail.com Thorstein 
Thingnes 

thingnes@gmail.com 

3 Ingrid 
Fjellheim  

 ingrid.fjellheim@me.com -  

4 Julie Teresa 
Rege Olsen 

julieteresaolsen@gmail.com Archana 
Mahajan 

archana_mahajan@yaho
o.com  

5 Asle Marius 
Hoel 

asle.marius.hoel@lyse.net -  

6 Kelly Le  tungtruc76@yahoo.no  Turid 
Bukkøy 
Ryen 

turid.ryen@lyse.net 

7 Trine Ragde trineragde@yahoo.no  - 
 

 

  
SAK Ansvarlig 

1 Åpning og godkjenning av agenda  
 

Heidi 

2 Konstituering av nytt FAU: 

Følgende medlemmer ble valgt: 

● Leder: Per Jan 
● Nestleder: Julie Teresa 
● SU (samarbeidsutvalg): Per Jan (leder), Kelly (nestleder) 
● Sekretær: Ingrid 
● Kasserer: Heidi (*) 
● SMU (skolemiljøutvalg): Ingunn 
● Klubbkveldkontakt Asle Marius (*) 
● 17.mai komité kontakt: Trine 

 
Tor sjekker hvilke trinn som mangler vara. Forslag om at dette tas opp på 
foreldremøte neste uke.  
(*) Asle Marius deltok ikke på møtet og rollen som kasserer kan byttes 
med Heidi hvis ønskelig. 

  

 

3 • Foreldremøter avholdes 13., 14. og 15. september. Ledelsen og 
sosiallærer har egen presentasjon om bl.a. tidlig innsats, elevmedvirkning, 
samarbeid og Kapittel 9A (Elevens skolemiljø). Et nært og forpliktende 
hjem-skole samarbeid vil heve kvaliteten på læringsmiljøet og gi økt 
læringsutbytte for den enkelte elev. 

• Mangfoldsuke arrangeres uke 38 (19.- 23. september). 

 

RekTor 
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• Elevråd valgt mandag 29. august. 

• Vi har hatt fokus på Kapittel 9A i oppstarten– elevene våre har rett til et 
trygt og godt skolemiljø. Stikkord: Aktivitetsplikt. Informasjon. 

• 7. trinn skal på leirskole til Knaben uke 40 (3. - 6. oktober) 

• Respektmål August/september: "Jeg inkluderer andre i lek og samtale." 
Miljøteamet har laget gode tips til arbeid med Respektmålene i Sosial 
kompetanseplan i klassens time og fag (1).docx 

• Nasjonale prøver gjennomføres fra 5. september til 30. september 

• Rekruttering 

• Skolen og elevrådet følger opp Hjertesone og vil motivere barn og unge til 
å sykle og gå til skolen https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 

• Rekruttering: Vi har i høst tilsatt Borgny Overskott Hemsen, adjunkt med 
norsk og kroppsøving i fast stilling og jobber med tilsetting i vikariat. Rett 
før sommeren tilsatte vi Eva Wetteland som kom tilbake fra Solås skole. 

 

4 Årshjulet for September     
 

• Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  

• Årshjul 

• Økonomi  

• Årsmøte Smeaheia FAU forening. Hvis endringer i FAU (dvs. nytt styre i 

foreningen) må dette meldes i Samordnet registermelding. Protokoll fra 

årsmøtet må legges ved. 

o Heidi oppdaterer lista over styremedlemmer til neste møte. 
  

• Foredrag i regi av FAU? (utsatt fra våren til høsten). 

o Ble enige om å utsette til April neste år (fortrinnsvis en torsdag 

etter påske). Julie Teresa sjekker til neste møte. 

 

• Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike 

tidsfrister (oppdatere oversikt i Google Drive) 

o Link til Google drive er lagt inn over. Heidi legger til nye 
medlemmer. Lagt inn som aktivitet i årshjulet for September 

o Per Jan (sende søknad til Sparebanken SR-bank stiftelsen.  
o Forslag om å søke Sparebanken SR-bank stiftelsen om midler til 

Trivselseder-aktiviteter da disse fortrinnsvis har tema Kompetanse 
på søknadsfristen 19. september (Ingunn?) 
 

• Trine legger nye medlemmer til FAU-Facebook-gruppe. Også lagt inn 
som aktivitet under årshjulet. 
 
 

 

 

 

 

  

5 Annet 

• Ballbingen: 

Det ble utført dugnad 21.06.22 i regi av FAU der ødelagte bord ble byttet 

ut med nye. Gamle rester av basketball-korger ble fjernet. Egen gruppe 

opprettet på: Spond «Ballbingens venner». Ny kontaktperson på Wang 

Ungdomsskole er Remi Heimlund. Gjenstår litt male-arbeid.   

Heidi 

https://docs.google.com/document/d/18hRLoJjoRAMsUmQVGsaubMJbKdWEbFjG/edit
https://docs.google.com/document/d/18hRLoJjoRAMsUmQVGsaubMJbKdWEbFjG/edit
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/
http://fug.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding
https://drive.google.com/drive/folders/1-24d_yFByjqnnboGfX__80tVF4FWeTxk
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o FAU ønsker å fortsette arbeidet med ballbingen ved å søke om 

støtte til diverse ordninger. I tillegg til at FAU søker om støtte, 

planlegger Per og Heidi å diskutere videre arbeid med Kai 

Solheim. Bør igjen forsøke å gå i dialog med Sandnes Ulf. Bytte 

av dekke bør være et langsiktig mål som det jobbes mot. 

 

 

Årshjul i FAU 2022/2023 

August  

• Innkalling til årsmøtet (skal sendes ut med minst en måneds varsel).  

• Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to 
uker før årsmøtet.  

• Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 
årsmøtet. 

 

September 

• Felles utgangspunkt: Hva er FAU sine oppgaver? (fug.no)  
• Årshjul 
• Økonomi  

• Årsmøte Smeaheia FAU forening. Hvis endringer i FAU (dvs. nytt styre i 
foreningen) må dette meldes i Samordnet registermelding. Protokoll fra 
årsmøtet må legges ved. 

• Fjerne  / Legge til nye medlemmer på FAU Facebook-gruppe og Google drive 

• Foredrag i regi av FAU på våren (April) bør planlegges nå 
• Få oversikt over ulike fond der det kan søkes om midler, med ulike tidsfrister 

(oppdatere oversikt i Google Drive)  

Oktober 

• Avholde informasjonsmøte for foreldrekontakter (i forkant av FAU-møtet?) 
FAU-representant og rektor. OBS: minne på valg av representanter til 17.mai 
komite – det er 6. og 7. klasse som har representanter i 17.mai komiteen, bør 
velges på foreldremøte nå i høst. Få oversikt over hvem som sitter i 17.mai 
komiteen  

• Reflekskonkurranse. Skaffe reflekser.  

November • Økonomiplan? Husk å legge inn i budsjettet sommerturen som FAU sponser 
for skolen hvert 3. år 

Desember • Representanter til 17.maikomite er valgt og overlevert FAU. Fastsette dato for 
første møte i 17.mai komiteen. Sende innkalling 

Januar • 17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og 
bidrar til konstituering. 

Februar 

• 17.mai komiteen avholder sitt første møte. FAU representant er til stede og 
bidrar til konstituering. 

 

• Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

• Skolebehovsplan? 

• FAU foredrag på plass? 

Mars 
• Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

• Evaluering i forhold til leverandør av skolefotografering 

April • Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

Mai 
• Dialog med 17.mai komité/statusoppdatering 

• Valg av FAU representanter på besøksdagen for nye 1.klassinger 

Juni 
• Valg av vararepresentanter + konstituering av neste års FAU 

• Fastsette datoer for møter kommende skoleår.   

 
FAU-møtene 2022/2023 avholdes første tirsdag i måneden (tilpasset ferier).  
  
Følgende datoer er satt opp for skoleår 2022-2023 (tilpasset ferier): 6.september, 4.oktober, 
1.november, 6.desember, 3.januar, 7.februar, 7.mars, 11.april (tilpasset påskeferien), 2.mai, 6.juni. 

http://fug.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding

