
FAU årsmøte referat 
Gruppe: FAU - årsmøte 

Møtested: Tjensvoll skole, personalrommet 

Dato/ -tid: Mandag 03.06 2019, kl.19.30. 

20/19 Valg av ordstyrer: Elisabeth og Randi 
Referent: Helle 
Representant til å signere protokollen: ikke notert ned og må velges på skoleårets første 
FAU møte. 

 

21/19 Deltakere: 

Rektor: Anita Legland 
FAU-leder: Randi A. Balle 
Kasserer: Elisabeth Kvinnesdal  
 
Eksakt deltakeroversikt har forsvunnet. 

• 12 oppmøtte, alle 12 er stemmeberettiget  
• Ingen har med fullmakter 

 

 

22/19 Godkjenning av innkalling og dagorden for møtet 

Godkjennes 
 

23/19 Styreleder åpner årsmøtet og ønsker velkommen. 

Bakgrunnen for årsmøtet er at vi i år har registrerte oss om frivillig organisasjon for å få 
VIPPS. Fremover blir det årsmøte på siste FAU-møte av skoleåret. 
 

 

24/19 Årsmelding/ FAU- året 2018/2019 ved Randi. 

 

Skoleåret 2018/ 2019 har Foreldreutvalget møttes 7 ganger, inkludert dagens årsmøte. I 
tillegg har FAU-leder og Driftstyreleder pr dags dato hatt 6 møter med Driftstyret. FAU 
har arbeidet på egenhånd, og samarbeidet med og utfordret skolen/ledelsen i aktuelle 
saker som: 

- Sikrere skolevei for mange elever i nærområdet gjennom at FAU har jobbet for 
at Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har blitt stengt for gjennomkjøring. 

- Bidratt i forhandlinger om at 6. klasse som fremover skal arrangere 17 mai får 
motivasjon gjennom en ekstra dag på klassetur.  

- Vi følger tett hvordan det vil bli med håndhevingen av Cromebook og 
erstatningsregler fremover, sett i lys av tidligere erstatningsssaker om bøker. 

- Bidratt i gjennomføringen av Åpen dag 2018 gjennom brusinnkjøp, kakebaking 
og frivillige foreldre i kiosk osv. 

- Bidratt med premier og reflekser til refleksaksjon 2018. 

- Arrangert familieforestilling på Rogaland teater; «Trollmannen fra OZ». 

- Initiert og finansiert nye blomsterkasser til skolen i samarbeid med SFO.  

 



- Gjennomført 17 mai- dugnad med kosting og planting av blomster. 

- Samarbeid med 17 mai komiteen mtp kakebaking fra 1-5 trinn. 

- Infomøte om nettvett for foreldre 2-4 klasse fra UiS. 

- Bestilt fotograf til 1 og 7 trinn for klassebilde.  

- FAU er blitt registrert som en frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret. 

- FAU har fått VIPPS og mulighet til kontaktløs betaling ved behov.  

- Foreslått nye dugnadslister i skole/ hjem-planen for å i større grad synliggjøre 
alle frivillige oppgaver på trinnet som kanskje gjør det lettere å ta et frivillig verv 
fremover. 

-  

I skoleåret 2019/ 2020 jobber vi foreløpig videre med: 

- Sikker skolevei/skoleområde ref dialog med bydelsutvalget. 

- Følger med på byggesaken til KF-skolen på nabotomten. 

- Å avklare ytterligere behov for høyttalere til lydanlegget til skolen med mer.  

- Søke om bidrag fra bydelsutvalget til å gjøre diverse innkjøp/ oppgraderinger. 

- Samarbeider med skolen om ulike typer dugnadsarbeid som Åpen dag, 
refleksaksjon med mer.  

- Et tettere samarbeide mellom skolen og hjemmet, ved å sikre at skolen tar sitt 
ansvar med å gi info om FAU og klassekontaktansvaret, og sikre mer skiftlig 
handover av dugnadslister med mer. På sikt reduserer kanskje dette 
individuelle henvendelser direkte til lærere og rektor. 

- Gjøre mer info om dugnadslister osv pr trinn mer elektroniske på skolens 
nettside. 

 

25/19 Godkjenning av regnskap (året før) og budsjett (inneværende år) for FAU.  
- Lite utgifter og noen inntekter. Inntekt bla fra teateret. Saldo er 37.000 kroner 
- Kort gjennomgang av kasserer. Fremover planleggges det at regnskapet vil 

gjennomgås på årsmøtet i juni hvert år.  
- Regnskap gjennomgått 

• Årsmøte følger skoleåret, regnskapet følger kalenderåret 
• 2018 

• Støtte fra kommunen 17.mai 2018 +23,000 
• Utlegg ifb med 17 mai 2018   - 11,873 
• Lydanlegg kjøpt av FAU   - 16,453 
• Overskudd fra teateret    +  8,270  
• Renter           24,45 
• Saldo på konto 31.12.18     40,257 
• Refleksaksjonutlegg mangler… 

• 2019 lurt å søke om midler ila året, og bruk spesifikke ting vi skal kjøpe.  
• Skal nå har revisor (Cecilie Clauseth Fylling), og har et kort som kan brukes til 

store utlegg.   
• Viktig å ha innsyn i dette, for det ble svindlet en gang tidligere.  
• FAU beslutter at disposisjonsrett gis til kasserer, og ‘revisor’ har innsynsrett.  
• Hvis det er store utlegg, kan man si i fra til kasserer, og hun/han kan sette over 

penger, og gjøre avregning etterpå. 
 

 



 

 

Vedteksgjennomgang/ endringer, eksempler: 
- FAU sine formelle dokumenter/ FAU årshjul (Randi) 
- Godkjenne ny tekst til dugandssamarbeidet «skole-hjem» (Elisabeth Skorve) 

Presisering av ansvar, roller og økonomi i forhold til 17 mai komite vs FAU etter årets 
erfaring med 17 mai (Camilla Nilsson og Elisabeth Skorve i årets 17 mai komite). 
 
Skole hjem samarbeid  
Informaskjon deling/spredning 
• Oppfordre skolen til å pushe at man skal abonnere på informasjonen som blir gitt ut 

av skolen, eksempel på timeplanen. 
• Dugnadslister og frivillige verv må lærerene ha kontroll på, og gi til FAU automatisk 
• Viktig å ha en komplett liste med FAU representanter og klasselister 

• Forslag at alle klasser skriver FAU-repsentantene og klassekontaktene med 
kontaktinfo på ukeplanen. Viktig å vite hvor foreldrene skal henvende seg 
ang forskjellige saker. Gjelder det individuelle ting på spesifikke elever, tas 
det med lærer, men andre ting kan gå til FAU eller klassekontaktene. 

• Viktig å legge ut informasjon andre steder enn FB gruppen  
• Oppfordre skolen til å få bedre orden i informasjonen som ligger på skolens 

nettside, og rydd opp i tingene. 
 
Noen endringer ble forelått, men endringene ble dessverre ikke lagret underveis pga 
tekniske problemer. Kan kontinuerlig oppdateres fremover hvis behov. Kan bearbeides 
og godkjennes på skoleårets første FAU-møte. 
 

 

26/19  Valg av styremedlemmer 
Ble ikke notert 
 

 

27/19 Eventuelt 
• Referat fra 17 mai komité må mottas og lagres en plass 
• Hvor mye penger skal gå til 6. trinn i forbindelse med 17 mai arrangementet, og 

hvor mye til FAU? Lage et dokument for dette det neste skoleåret? Fordele 
inntektene 80/20 eller 90/10? 

• Trafikk ifb med det nye sykehuset og trafikken som det skaper. Se på dette til 
høsten i trafikkgruppen. 

 

28/19 Nytt fra skolen ved Anita Legland,  rektor 
• 75 nye 1. klassinger etter sommeren 30 jenter, 44 gutter 
• 4 grupper i begynnelsen men ila året blir det 3 klasser ila skoleåret. Kommer ut 

med info tidlig  
• Idrettsdag. Kanskje dagen blir endret pga vær 
• 7 trinn øver på revy (tirsdag 18/06) ikke glem lydanlegget som står på loftet 
• Klassesammenslåingen på 2. trinn, 59 elever blir 2 klasser 

• Ekstra klasserom  
• ½ dagen blir i mindre grupper 
• 4 undervisningstimer delt i 2  
• God mulighet til å skape tilhørighet, trygghet og bedre klassedynamikk 
• Holder seg 2 klasser oppigjennom, og så deler 3 lærere på kontaktlærer 

rollen 
• Siste skoledag blir barna permittert 1 time tidligere 11:45 

• Hva kan elevene ta med seg på siste skoledagen? Viktig at alle får beskjed i 
de forskjellige klassene 

 

 



   

 

Møtekalender: 

2018: 

3.september 

15.oktober 

26.november 

 

2019: 

28.januar 

11.mars 

29 april 

3.juni – årsmøte 


