
Gruppe:  FAU  
Møtested:  Digitalt møte via Zoom pga. koronasituasjonen  
Dato/ -tid:  Mandag 25. mai 2020, kl.19.30.  

  
DELTAKERE:  
FAU-leder/styreleder: Randi A. Balle (5C) 
Kasserer/styremedlem: Elisabeth Kvinnesland   
 
Øvrige FAU-representanter:  
Johnny Johansen (1a), Margrethe Stensland (1c) 
Astrid Tynning (2a), Anna Kilmartin (vara 2B) 
Mari Linn Larsen (3a), Hilde Brastad Klungeland (3c)   
Erlend Claussen (4a), Michelle Reah (4B)  
Heidi Lie Eriksen (5a), 
Mari Gudmundsen (6a), Siv Selheim (vara 6B), Aslaug Fodstad Gourvennec (6c)  
Maria Næsheim (7a),  
Rektor: Anita Legland (deltok i kun en del av møtet) 

   
01/20  Valg av ordstyrer, referent og representant til å signere protokollen (referatet). 

Følgende ble valgt: 
Ordstyrer: Randi A. Balle 
Referent: Mari Linn Larsen 
Representant til å signere protokollen; 
Aslaug Fodstad Gourvennec, Mari Gudmundsen og Elisabet Kvinnesland 

02/20  Opprop  
Avklaring om hvem som er stemmeberettiget og hvor mange stemmer den enkelte har. 
En hadde gitt fullmakt, men deltok på møtet likevel.  

03/20  Godkjenning av innkalling og dagorden for møtet  
Vedtak: Innkalling godkjennes  

04/20  Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor forsøkt kort oppsummert: 
 
I forhold til endringene koronasituasjonen har medført går det generelt bra, men der er 
også utfordringer: 

• Trangere på kohortene da mellomtrinnet kom tilbake. Mellomtrinnet har en dag 
hjemmeskole og en dag uteskole.  

• De ansatte har stått på og noen ansatte har jobbet mer enn de har lov til i 
forhold til arbeidsavtale.  

• SFO har åpnet for heldagstilbud. SFO ønsker tilbakemelding fra foreldre fra uke 
til uke for å evt. kunne «spare» voksne. Det er derfor viktig at foreldre melder 
fra om barnet kommer eller ikke på SFO.  

• Det har vært noen utfordring når det har vært fravær, her ble det særlig vist til 
utfordringer med spesialundervisning. Elever med tett oppfølging får ikke det 
samme tilbudet som tidligere. Skolen har blitt oppfordret fra fylkesmannen og 
skolesjefen om å gi det tilbudet eleven har krav på. 

• Pr dags dato vet en ikke om det blir klasser eller kohorter ved skolestart høsten 
2020.  



• 1.,2. og 4. klasse er hver delt i to kohorter, mens i 3. klasse har en valgt å lage en 
ekstra «klasse»/kohort ved å sette sammen elever fra to klasser. 

• Skolens ansatte og elever har ikke hatt symptomer på korona så langt. Ansatte 
blir oppfordret til å gå hjem etter undervisning. Verneombud følger opp ansatte.  

• Skolen planlegger avslutning for 7. trinn og håper å få til noe klassevis. Detaljene 
er ikke klar enda. 7. trinn planlegger å sette opp digital revy. 

• Skolen oppfordrer til ikke å samle klasser for sommeravslutning, slik at 
smittevernregler blir ivaretatt best mulig. 

• SFO-klubben drar ikke til Kongeparken i år, men alternativ kommer. 

• Rektor oppfordrer til å lese veilederen for gjennomføring av bursdagsfeiring, 
som ligger på Tjensvoll skole sine nettsider. 

• Det blir ikke gjennomført foreldremøte på skolen i vår. Dersom det ikke er mulig 
å gjennomføre foreldremøte fysisk i høst, vil de gjennomføres digitalt. Rektor 
informerte videre om at de som har behov for utviklingssamtale i vår skal få det. 
FAU ga innspill om at dette ikke er kommunisert godt nok ut til foreldre. Rektor 
følger opp dette, og poengterte samtidig, at dersom lærere har vært bekymret 
for elever, skal foreldre ha blitt kontaktet. 

• Spørsmål fra FAU: Noen elever sier det går mye tid til å vaske hender, og det blir 
lite tid til å spise, stemmer dette? Rektor bekrefter at det går en god del tid av 
undervisningen til å følge opp smittevernreglene. Elevene starter derfor 
spisingen tidligere. 
 

Rektor har mottatt e-post fra IMI (som bygger den nye skolen like ved Tjensvoll skole), 
der det ble informert om at IMI ønsker å donere kollekt fra gudstjeneste til Tjensvoll 
skole.  Beløpet er på ca. 25.000 kroner. 

 
Høsten 2020 starter 54 nye 1. klassinger på Tjensvoll skole. Elevene blir fordelt på to 
klasser. De nye 1. klassingene får komme på skolen for å møte kontaktlærere og SFO-
leder ute i skolegården. Det blir lagt til rette for at de mest sårbare elevene også får 
komme inn på skolen. 
 
Det vil komme informasjon til 5. trinn før ferien angående hvordan Lenden skal 
involveres i arbeid på trinnet også til høsten.  
 
Innspill fra FAU: De yngste elevene blir veldig opphengt i chatten på ChromeBooken. Har 
skolen vurdert å stenge chat-funksjonen?  
Rektor sier at de ikke har fått denne tilbakemeldingen før nå. FAU blir oppfordret til å 
formulere en tekst ang. dette som rektor kan ta videre. Sak til høsten. 

 

05/20  Styreleder fortsetter årsmøtet  

06/20  FAU-leder gikk gjennom FAU-åtsmeldingen for skoleåret 2019/ 2020. (Oppsummering er 
vedlagt i eget dokument) 
 
Kommentarer/innspill: 

• Erlend Claussen (4a) har purret Stavanger kommune. Belysning i område rundt 
parkeringsplassen vil få fokus for kommende FAU-år.  



• For neste år må en forbedre dugnadsliste-prosessen, slik at dugnad blir utført og 
ikke glemt av lærere og foreldre. Elektronisk lagring ,men også kopi i ranselpost 
kan være til hjelp. 

• Elisabeth Kvinnesland klargjorde i forhold til skoleforestillingen: FAU betaler 
Rogaland Teater for en skoleforestilling. Innkjøpspris pr billett er 120 kroner. 
Billetter selges til følgende priser: Barn kr 120 pr billett og voksen kroner 170 pr 
billett. Slik får FAU en inntekt på kroner 50 pr voksenbillett. I 2019 gikk 
billettsalget med underskudd, trolig som følge at det ikke ble sendt ut info om 
forestillingen i ranselpost. Et alternativet er å kjøpe billetter fortløpende i stedet 
for en hel forestilling, men pris pr. billett vil da øke. 

• Teaterforestillingen «Brødrene Løvehjerte» 12. desember er allerede bestilt.  

• FAU har fått tildelt støtte på kroner 10.000 fra bydelsutvalget til å arrangere 17. 
mai 2021, er øremerket fornyelse av utstyr og utlegg må dokumenteres før ny 
søknad kan fremmes. 

• FAU-leder presiserer at 17 mai er et FAU- arrangement hvor hovedansvaret for 
gjennomføringen er tilbudt 6 trinn som får mulighet til å samle inn penger til 
klassetur i 7 klasse. Informerte om roller og  hvordan 17. mai 
arrangeres/fordeles. Er hovedsaklig FAU sitt utstyr og anlegg som benyttes. FAU 
bør ta eierskap til alle erfraingsnotatene osv og presisere i et eget dokument 
foredelingsnøkkelen på inntekter av arrangementet. 20% til FAU og resten til 
klassen som arrangerer. Det bør også presiseres hva inntektene skal brukes til, 
nemlig klassetur. Overskytende inntekter bør i fremtiden tilfalle FAU.   
 

07/20  Regnskap/ Budsjett. 
 
Gjennomgang av regnskap for 2019 ble gjort av kasserer Elisabet Kvinnesland (regnskap 
er vedlagt). Cecilie Klauseth Fylling er utnevnt som revisor, og regnskapet revideres før 
det sendes til Brønnøysund. Regnskap for 2019 ble godkjent av FAU. 
 
Budsjett for skoleåret 2020/2021 ble gjennomgått av kasserer Elisabet Kvinnesland 
(budsjettet er vedlagt) 
 
Kommentarer ang budsjett 2020/2021: 
Det ble oppfordret til nøktern pengebruk av FAU når det gjelder 17.mai-feiring 2021, og 
heller se på mulighet for å bistå 6. trinns utgifter i forbindelse med klassetur høsten 
2020. Det ble bestemt å komme tilbake til dette i sak 11/20. 

 

08/20  Vedtektsgjennomgang/ endringer, eksempler:  
-  Kort gjennomgang av FAU sine formelle dokumenter/ FAU årshjul (Randi) 

Ny presisering av ansvar, roller og økonomifordeling av inntekter og utgifter 
i forhold til 17 mai komite vs FAU sitt ansvar bør skriftliggjøres ytterligere. 

09/20 og 
10/20 

Valg av ny FAU-leder og nye styremedlemmer   
Kasserer: Elisabeth Kvinnesland fortsetter 
Styremedlem: Siv Selheim (6B) 
 
Ingen meldte seg til vervene: leder, nest-leder og styreleder 
Nåværende FAU-leder kaller inn til neste møte i august, der valg av verv må være sak. 

11/20  Eventuelt:  
-  6 trinn ønsker at FAU skal støtte klasseturen. Gjennomgang av ulike muligheter.   
 



FAU 

ÅRSMØTE - referat 
Gruppe:  FAU  
Møtested:  Digitalt møte via Zoom pga. koronasituasjonen  

Hovedmomenter fra diskusjonen rundt Spleis-innsamling som ble startet i regi av FAU i 
forbindelse med 17. mai.: 
 
FAU-leder informerte om prosessen rundt oppretting av Spleis. 
Blant FAU-representantene på 6. trinn, som også er medlemmer av 17.mai-komiteen, 
ble det utrykt misnøye med prosessen rundt Spleis-innsamlingen. Avlysning av 17-mai 
medførte at 6. trinn ikke fikk sin planlagte inntekt til klassetur.  

 
Konklusjon/veien videre: 
FAU forstår frustrasjonen til 17. mai-komiteen over tapt inntekt og er positive til å støtte 
opp om klassetur på 6. trinn på inntil 10 000kr mot at 6 trinn fremmer søknad til FAU 
ang midler til klassetur, og foreslår oppgaver de kan utføre for FAU. Det er blant annet  
identifisert muligheter for dugnad i skolegården før skolestart i høst og administrasjon 
og salg av teaterbilletter, som ting de kan bidra til. FAU oppfordrer foreldregruppen til 
også å tenke andre inntektsmuligheter.  
 
17.mai-komiteen utfordret også FAU til å komme med andre forslag til inntektstgivende 
aktiviteter.Utover forslag til oppgaver de kan utføre for FAU og få betalt for, ble det 
nevnt å arrangere halloween i skolegården, salg av ulike produkter, og opprette en ny og 
mer konkret SPLEIS. FAU oppfordret også til å sjekke med skolen i forhold til de 25.000 
kronene fra IMI om det finnes mulighet til å søke om noen midler der pga den noe 
spesielle situasjonen vi er i. 
 
FAU stiller seg altså positive til å forsøke å være restriktive med egen pengebruk i 
forbindelse med 17.mai feiring 2021, og derfor ha noen midler å avse til 6 klasse sin 
klassetur som nevnt over. 
 

Møtedatoer for skoleåret 2020/ 2021: 
Forslag er satt opp  nederst i referatet. Første møte 31. august.  
 
Skolen tar ansvar for å rekruttere FAU-representanter fra 1. trinn på møte ved skolestart.  
 
 



Dato/ -tid:  Mandag 25. mai 2020, kl.19.30.  
  
DELTAKERE:  
FAU-leder/styreleder: Randi A. Balle (5C) 
Kasserer/styremedlem: Elisabeth Kvinnesland   
 
Øvrige FAU-representanter:  
Johnny Johansen (1a), Margrethe Stensland (1c) 
Astrid Tynning (2a), Anna Kilmartin (vara 2B) 
Mari Linn Larsen (3a), Hilde Brastad Klungeland (3c)   
Erlend Claussen (4a), Michelle Reah (4B)  
Heidi Lie Eriksen (5a), 
Mari Gudmundsen (6a), Siv Selheim (vara 6B), Aslaug Fodstad Gourvennec (6c)  
Maria Næsheim (7a),  
Rektor: Anita Legland (deltok i kun en del av møtet) 

   
01/20  Valg av ordstyrer, referent og representant til å signere protokollen (referatet). 

Følgende ble valgt: 
Ordstyrer: Randi A. Balle 
Referent: Mari Linn Larsen 
Representant til å signere protokollen; 
Aslaug Fodstad Gourvennec, Mari Gudmundsen og Elisabet Kvinnesland 

02/20  Opprop  
Avklaring om hvem som er stemmeberettiget og hvor mange stemmer den enkelte har. 
En hadde gitt fullmakt, men deltok på møtet likevel.  

03/20  Godkjenning av innkalling og dagorden for møtet  
Vedtak: Innkalling godkjennes  

04/20  Nytt fra skolen ved Anita Legland, rektor forsøkt kort oppsummert: 
 
I forhold til endringene koronasituasjonen har medført går det generelt bra, men der er 
også utfordringer: 

• Trangere på kohortene da mellomtrinnet kom tilbake. Mellomtrinnet har en dag 
hjemmeskole og en dag uteskole.  

• De ansatte har stått på og noen ansatte har jobbet mer enn de har lov til i 
forhold til arbeidsavtale.  

• SFO har åpnet for heldagstilbud. SFO ønsker tilbakemelding fra foreldre fra uke 
til uke for å evt. kunne «spare» voksne. Det er derfor viktig at foreldre melder 
fra om barnet kommer eller ikke på SFO.  

• Det har vært noen utfordring når det har vært fravær, her ble det særlig vist til 
utfordringer med spesialundervisning. Elever med tett oppfølging får ikke det 
samme tilbudet som tidligere. Skolen har blitt oppfordret fra fylkesmannen og 
skolesjefen om å gi det tilbudet eleven har krav på. 



• Pr dags dato vet en ikke om det blir klasser eller kohorter ved skolestart høsten 
2020.  

• 1.,2. og 4. klasse er hver delt i to kohorter, mens i 3. klasse har en valgt å lage en 
ekstra «klasse»/kohort ved å sette sammen elever fra to klasser. 

• Skolens ansatte og elever har ikke hatt symptomer på korona så langt. Ansatte 
blir oppfordret til å gå hjem etter undervisning. Verneombud følger opp ansatte.  

• Skolen planlegger avslutning for 7. trinn og håper å få til noe klassevis. Detaljene 
er ikke klar enda. 7. trinn planlegger å sette opp digital revy. 

• Skolen oppfordrer til ikke å samle klasser for sommeravslutning, slik at 
smittevernregler blir ivaretatt best mulig. 

• SFO-klubben drar ikke til Kongeparken i år, men alternativ kommer. 

• Rektor oppfordrer til å lese veilederen for gjennomføring av bursdagsfeiring, 
som ligger på Tjensvoll skole sine nettsider. 

• Det blir ikke gjennomført foreldremøte på skolen i vår. Dersom det ikke er mulig 
å gjennomføre foreldremøte fysisk i høst, vil de gjennomføres digitalt. Rektor 
informerte videre om at de som har behov for utviklingssamtale i vår skal få det. 
FAU ga innspill om at dette ikke er kommunisert godt nok ut til foreldre. Rektor 
følger opp dette, og poengterte samtidig, at dersom lærere har vært bekymret 
for elever, skal foreldre ha blitt kontaktet. 

• Spørsmål fra FAU: Noen elever sier det går mye tid til å vaske hender, og det blir 
lite tid til å spise, stemmer dette? Rektor bekrefter at det går en god del tid av 
undervisningen til å følge opp smittevernreglene. Elevene starter derfor 
spisingen tidligere. 
 

Rektor har mottatt e-post fra IMI (som bygger den nye skolen like ved Tjensvoll skole), 
der det ble informert om at IMI ønsker å donere kollekt fra gudstjeneste til Tjensvoll 
skole.  Beløpet er på ca. 25.000 kroner. 

 
Høsten 2020 starter 54 nye 1. klassinger på Tjensvoll skole. Elevene blir fordelt på to 
klasser. De nye 1. klassingene får komme på skolen for å møte kontaktlærere og SFO-
leder ute i skolegården. Det blir lagt til rette for at de mest sårbare elevene også får 
komme inn på skolen. 
 
Det vil komme informasjon til 5. trinn før ferien angående hvordan Lenden skal 
involveres i arbeid på trinnet også til høsten.  
 
Innspill fra FAU: De yngste elevene blir veldig opphengt i chatten på ChromeBooken. Har 
skolen vurdert å stenge chat-funksjonen?  
Rektor sier at de ikke har fått denne tilbakemeldingen før nå. FAU blir oppfordret til å 
formulere en tekst ang. dette som rektor kan ta videre. Sak til høsten. 

 

05/20  Styreleder fortsetter årsmøtet  

06/20  FAU-leder gikk gjennom FAU-åtsmeldingen for skoleåret 2019/ 2020. (Oppsummering er 
vedlagt i eget dokument) 
 
Kommentarer/innspill: 

• Erlend Claussen (4a) har purret Stavanger kommune. Belysning i område rundt 
parkeringsplassen vil få fokus for kommende FAU-år.  



• For neste år må en forbedre dugnadsliste-prosessen, slik at dugnad blir utført og 
ikke glemt av lærere og foreldre. Elektronisk lagring ,men også kopi i ranselpost 
kan være til hjelp. 

• Elisabeth Kvinnesland klargjorde i forhold til skoleforestillingen: FAU betaler 
Rogaland Teater for en skoleforestilling. Innkjøpspris pr billett er 120 kroner. 
Billetter selges til følgende priser: Barn kr 120 pr billett og voksen kroner 170 pr 
billett. Slik får FAU en inntekt på kroner 50 pr voksenbillett. I 2019 gikk 
billettsalget med underskudd, trolig som følge at det ikke ble sendt ut info om 
forestillingen i ranselpost. Et alternativet er å kjøpe billetter fortløpende i stedet 
for en hel forestilling, men pris pr. billett vil da øke. 

• Teaterforestillingen «Brødrene Løvehjerte» 12. desember er allerede bestilt.  

• FAU har fått tildelt støtte på kroner 10.000 fra bydelsutvalget til å arrangere 17. 
mai 2021, er øremerket fornyelse av utstyr og utlegg må dokumenteres før ny 
søknad kan fremmes. 

• FAU-leder presiserer at 17 mai er et FAU- arrangement hvor hovedansvaret for 
gjennomføringen er tilbudt 6 trinn som får mulighet til å samle inn penger til 
klassetur i 7 klasse. Informerte om roller og  hvordan 17. mai 
arrangeres/fordeles. Er hovedsaklig FAU sitt utstyr og anlegg som benyttes. FAU 
bør ta eierskap til alle erfraingsnotatene osv og presisere i et eget dokument 
foredelingsnøkkelen på inntekter av arrangementet. 20% til FAU og resten til 
klassen som arrangerer. Det bør også presiseres hva inntektene skal brukes til, 
nemlig klassetur. Overskytende inntekter bør i fremtiden tilfalle FAU.   
 

07/20  Regnskap/ Budsjett. 
 
Gjennomgang av regnskap for 2019 ble gjort av kasserer Elisabet Kvinnesland (regnskap 
er vedlagt). Cecilie Klauseth Fylling er utnevnt som revisor, og regnskapet revideres før 
det sendes til Brønnøysund. Regnskap for 2019 ble godkjent av FAU. 
 
Budsjett for skoleåret 2020/2021 ble gjennomgått av kasserer Elisabet Kvinnesland 
(budsjettet er vedlagt) 
 
Kommentarer ang budsjett 2020/2021: 
Det ble oppfordret til nøktern pengebruk av FAU når det gjelder 17.mai-feiring 2021, og 
heller se på mulighet for å bistå 6. trinns utgifter i forbindelse med klassetur høsten 
2020. Det ble bestemt å komme tilbake til dette i sak 11/20. 

 

08/20  Vedtektsgjennomgang/ endringer, eksempler:  
-  Kort gjennomgang av FAU sine formelle dokumenter/ FAU årshjul (Randi) 

Ny presisering av ansvar, roller og økonomifordeling av inntekter og utgifter 
i forhold til 17 mai komite vs FAU sitt ansvar bør skriftliggjøres ytterligere. 

09/20 og 
10/20 

Valg av ny FAU-leder og nye styremedlemmer   
Kasserer: Elisabeth Kvinnesland fortsetter 
Styremedlem: Siv Selheim (6B) 
 
Ingen meldte seg til vervene: leder, nest-leder og styreleder 
Nåværende FAU-leder kaller inn til neste møte i august, der valg av verv må være sak. 

11/20  Eventuelt:  
-  6 trinn ønsker at FAU skal støtte klasseturen. Gjennomgang av ulike muligheter.   
 



Hovedmomenter fra diskusjonen rundt Spleis-innsamling som ble startet i regi av FAU i 
forbindelse med 17. mai.: 
 
FAU-leder informerte om prosessen rundt oppretting av Spleis. 
Blant FAU-representantene på 6. trinn, som også er medlemmer av 17.mai-komiteen, 
ble det utrykt misnøye med prosessen rundt Spleis-innsamlingen. Avlysning av 17-mai 
medførte at 6. trinn ikke fikk sin planlagte inntekt til klassetur.  

 
Konklusjon/veien videre: 
FAU forstår frustrasjonen til 17. mai-komiteen over tapt inntekt og er positive til å støtte 
opp om klassetur på 6. trinn på inntil 10 000kr mot at 6 trinn fremmer søknad til FAU 
ang midler til klassetur, og foreslår oppgaver de kan utføre for FAU. Det er blant annet  
identifisert muligheter for dugnad i skolegården før skolestart i høst og administrasjon 
og salg av teaterbilletter, som ting de kan bidra til. FAU oppfordrer foreldregruppen til 
også å tenke andre inntektsmuligheter.  
 
17.mai-komiteen utfordret også FAU til å komme med andre forslag til inntektstgivende 
aktiviteter.Utover forslag til oppgaver de kan utføre for FAU og få betalt for, ble det 
nevnt å arrangere halloween i skolegården, salg av ulike produkter, og opprette en ny og 
mer konkret SPLEIS. FAU oppfordret også til å sjekke med skolen i forhold til de 25.000 
kronene fra IMI om det finnes mulighet til å søke om noen midler der pga den noe 
spesielle situasjonen vi er i. 
 
FAU stiller seg altså positive til å forsøke å være restriktive med egen pengebruk i 
forbindelse med 17.mai feiring 2021, og derfor ha noen midler å avse til 6 klasse sin 
klassetur som nevnt over. 
 

Møtedatoer for skoleåret 2020/ 2021: 
Forslag er satt opp  nederst i referatet. Første møte 31. august.  
 
Skolen tar ansvar for å rekruttere FAU-representanter fra 1. trinn på møte ved skolestart.  
 
 
  

Møtedatoer 2020/2021: 

FAU    Samarbeidsutvalget 

31 august   09 septemer 

12 oktober   21 oktober 

23 november   02 desember 

 

18 januar   27 januar 

08 mars   17 mars 

19 april    28 april 

31 mai (årsmøte) 

 

 

Vedlegg: 
 

FAU året 2019/ 2020: 



 
Skoleåret 2019/ 2020 har Foreldreutvalget møttes 7 ganger, inkludert dagens årsmøte. I tillegg 
har FAU-leder og Driftstyreleder pr dags dato hatt 6 møter med Driftstyret (nytt navn SU). 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 hatt møte med 
Stavanger kommune og Trygg trafikk. Resulterte i at skolen har fått på plass skilting rundt 
skolen, såkalt «Hjertesone» for å gjøre det enda sikrer å gå eller sykle til skolen.  Det er 
også satt opp «Hentesone»- skilt i begge «busslommene» på utsiden av porten, hvor 
foreldre kan korttidsparkere og følge/ hente sine håpfulle/sette de av. Det er også blitt 
markert i asfalten i begge retninger «SKOLE» utenfor skolen, slik at bilister skal bli 
oppmerksomme og utvise ekstra hensyn.  

- Samarbeidet med skolen om koronasituasjonen. 
- Bidratt i gjennomføringen av Åpen dag 2019 gjennom brusinnkjøp, kakebaking og 

frivillige foreldre i kiosk osv. 
- Bidratt med premier og reflekser til refleksaksjon 2019. 
- Arrangert familieforestilling på Rogaland teater; «Grusomme Måns». 
- Planlagt 17 mai- dugnad med kosting og planting av blomster – utgikk pga korona. 
- Samarbeidet med 17 mai komiteen mtp kakebaking fra 1-5 trinn – utgikk pga korona. 
- Søkt bydelsutvalget om støtte til 17 mai arrangement.  
- Fått  støtte fra lokalmiljøet via Spleis. 
- 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. 
Rutinen må finpusses til nytt skoleår.  

 
I skoleåret 2020/ 2021 jobber vi foreløpig videre med: 

- Sikker skolevei/skoleområde. 
- Fortsette arbeidet med bedre belysning i områdett, særlig rundt parkeringsplassen. 
- Følger med på byggesaken til KF-skolen på nabotomten og byggeprosjektet ved Alstor. 
- Avklare ytterligere behov for høyttalere til lydanlegget til FAU, og annet utstyr. 
- Søke om bidrag fra bydelsutvalget til å gjøre diverse innkjøp/ oppgraderinger til 17 mai. 
- Søke midler fra 17 mai komiteen (tilskuddsportalen i stavangerer kommune) (3000kr). 
- Samarbeid med skolen om ulike typer dugnadsarbeid som Åpen dag, refleksaksjon, 

dugnad i skolegården, kakebaking 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. 

- Arrangere teaterforestilling for skolen «Brødrene Løvehjerte» lørdag 12.12.20 kl 15.00. 
Sett av datoen allerede nå, info kommer. 

- Videre samarbeid i pandemisituasjonen. 
- Samarbeid med 17 mai komiteen ang arrangement i skolegården, eks kakebaking, 

premieinnkjøp, utlån av utstyr og pynt og bistand til administrasjon av økonomi.  

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2019: 

 



 
 

 

 

 

Foreslått budsjett 2020/2021: 

Ble noe endringer/ redusert i etterkant av møtet, eksempelvis enighet om at vi ikke kjøper kaffetrakter 

i år.  

 



 



Signeres av: 

 

1. Aslaug Fodstad Gourvennec: 

 

 

2. Mari Gudmundsen:  

 

 

3. Elisabet Kvinnesland:  

 

 


