
Møte FAU møte 

Tid 02.11.22 kl 19.00 

Tilstede Lill-Susann (8A), Marie (8B), Oda (8C), Kristin (9A), Karina (9B), Silje (vara 
9B), Ingrid (9C), Linda (10A), Solveig (10B), rektor Terje og gjest; Jon fra 
Madla/Kvernevik Frivillighetssentral 

Frafall Cathrine (10C) 

Referent Kristin Hjelmeland 

 

Sak Innhold Merknad 

1 Informasjon fra skolen ved rektor Terje 
 

•  Terje ønsker at det velges FAU leder + nestleder. 
Disse skal også være med på SU møter. 

• Terje presenterer situasjonen på skolen. 10. trinn har 
roet seg, på 9. trinn har vi en liten gjeng som driver 
hærverk, og 8. trinn ok, men skal finne sin plass. 

•  Skolen hadde innbrudd i sommer. Et kassa- apparat 
ble stjålet i kantinen, men dette inneholdt ikke 
penger. Noe få varer ble stjålet. 

•  Ring-på-spring har vært en aktivitet blant de unge, 
og da av den mer plagsomme varianten for de som 
har vært berørt. Skolen ble involvert, og fikk løst 
dette sammen med berørte. Skolen får skryt for 
håndteringen, og foreløpig har vi ikke hørt om 
lignende episoder. 

•  Presenterer ansatt situasjonen – hvem de nye er, og 
hvem som skal ut i permisjon i løpet av skoleåret. 

•  Økonomi presenteres. Økonomien er ok, skolen har 
kjøpt en del nye lærebøker. Psykisk helse er bevilget 
penger med ca. kr. 100.000,-. Disse skal fordeles 
mellom klassene, miljøteam osv. I tillegg skal utstyr 
kjøpes inn til ‘Trygg i natur’. Noe av pengene vil også 
gå med på å sponse skoleballet. 

•  Oppgradering av toaletter på skolen. Estimert å 
være ferdig til jul. 

•  Skoleruten for 2023-24 presenteres. 

•  Rektor informerer om at det blir digital undervisning 
16/11-22 pga personaltur for ansatte på Smiodden 
skole. 

•  Skoleball 2022 er satt til onsdag 7. desember. Terje 
med sitt team har hovedansvar for å planlegge ballet 
med innhold og koordinere oppgaver for å få dette 
på plass.  

 

 

2 Presentasjon av årets FAU  
8a: Lill-Susann Engevik Rugtvedt 
8b: Marie L.M. Østebø 
8c. Oda I. Lillestøl 
9a: Kristin Hjelmeland 
9b: Karina A.P. Nunez, Silje Nilsson 

 



9c: Ingrid C.L. Endresen 
10a: Linda F. Lottila 
10b: Solveig H. Bøe 
10c: Cathrine Solberg (ikke til stede) 
 
Ny leder og nestleder er valgt 
Leder: Linda F. Lotila 
Nestleder: Marie L.M. Østebø 

3 Oppgaver FAU 
Årshjul: 

- Juleball 7. desember: 9.klasse har ansvar for å lage 
en vaktplan (3 stk pr klasse/alle trinn) til de andre 
klassene. Ønskelig med et sperret 
uteområde/lufteområde for bedre kontroll på 
elevene.  

- Rektor kaller inn til nytt møte på nyåret. 
- Mars: planlegging av 17.mai. 8.trinn ansvarlig.  
- Vitnemålsutdeling: 10.trinn ansvarlig 

 

 Evnt: 
 
FAU skryter av MOT foredraget som ble arrangert for 
foresatte. 
 
Madla/Kvernevik Frivillighetssentral v/Jon presenterte seg 
selv og tanker rundt drift av Natteravn. FAU ønsker at han 
kommer tilbake med hvilke helger, klokkeslett osv. det er 
ønskelig med hjelp. Klassekontakter er ansvarlig for å hjelpe 
til med å engasjere foresatte til å gå disse vaktene. Han 
presenterte han et ønske om å drive Bydelskafe på 
Sunde/Kvernevik bydelshus om søndager. Da er det elevene 
selv som skal markedsføre, handle inn, lage mat og selge. 
 
Dugnad:  
Det anbefales å starte allerede i 8.klasse å spare inn penger 
til skoleturen i 10.klasse. 
 

8.klasse:  

- Salg av lys høsten 2022 

- Pantedugnad tidlig på nyåret  

- Salg av Jif/Toro våren 2023  

9.klasse:  

- Salg av oppvasktabletter høst 

- Salg av strømper våren 

- Pantedugnad etter påske 
 
Avslutningstur / Skoletur i 10.klasse arrangeres på høsten, 
starten av skoleåret i 10. 
- Utfordring med foreldre som ikke bidrar på dugnad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det kan være en god ide å dele dugnadspengene på hele 
trinnet for å sikre at alle klassene har et likt utgangspunkt; 
rettferdighets og inkluderings prinsipp. Det anbefales at alle 
klassekontaktene på trinnet kommuniserer via felles tråd på 
for eksempel Messenger. 
 
10.klasse:  

- Ingen avtale om spesifikk dugnad, men enighet om å finne 

på noe koselig i desember. A-klassen lager julekalender. B- 

klassen arrangerer pepperkake kveld. C-klassen var ikke 

representert, men de skal få tips om å finne på noe.  

-Alle 10.klassene skal få midler av skolen til å arrangere noe 

kjekt på nyåret/våren. Dette skal Terje komme tilbake til. 

Klassekontaktene i hver klasse har ansvar for eget opplegg. 

-10.trinnet minnes om å sette av midler fra klassekassen til 

avslutningsgave til lærerne. Hvis det ikke er midler så kan 

man feks samle inn midler via ranselpost. 

  

8. og 9.trinn får midler til å finne på noe kjekt for klassene 

nå før jul. Klassekontaktene kan ta kontakt med Terje for å 

ordne dette. 

 
Generelt: Anbefaler FB gruppe og/eller Spond gruppe for å 
kommunisere med foresatte i enkelte klasser. 
 
Nytt møte: i slutten av januar/starten på februar 2023. 

 
 
Linda kaller inn 

 


