
Referat fra FAU-møte 1-21/22 for Sørbø skole

Dato: Mandag 27. september 2021 kl. 20:00–22:00
Sted: Teams
Tilstede: Cathrine W. Dalane 7B leder

Vea, Odd Magne 5C nestleder
Ståle Undheim 5B kasserer
Høili, Kim Frode 4B sekretær
Thomson, Mark 6B
Molvik, Karema 2C
Husberg, Janet T. 5A
Hegdal, Solveig 1C
Dudley, Marc 1B
Usken, Sjur 1C vara
Sværen-Bryne, Beathe 3B
Maal, Stine Tjomlid 3A
Grewal, Hege Valaas 1A
Eikeland, Siri B. 2B
Kristoffersen, Stig 4C
Dobbe, Runar 3C
Pedersen, Sigbjørn 7A
Salvesen, Kjartan 2A
Fagerlund, Vidar 4A
Ek, Nina 6C
Aksnes, Elisabeth rektor
Tollefsen, Svein  avgått FAU rep.
Weng, Cathrine Persson 4B avgått FAU rep.
Watland, Bjørn 7A avgått FAU rep.

Forfall: Strand, Tom 6A

Referent: Bjørn Are Watland



AGENDA
1-21/22             Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte

2-21/22             Informasjonssaker

a.       Rektor informerer

b.       FAU arbeidsoppgaver

c.       Ta lagbilde

3-21/22             Konstituering/valg for skoleårene 2021-2023

a. Leder (2 år) inkl. høytidelig nøkkeloverrekkelse

b. Sekretær (1 år)

c. Kasserer (2 år)
 

Nåværende nestleder er ikke på valg nå (tidligere valgt for perioden 2020-2022)

4-21/22             Avklare komiteer og oppgaver for skoleåret 2021-2022

a.       17. mai komite: leder og oppgaveansvarlige (11 12 stk.). Innledning fra fjorårets 
komiteleder.

b.       Foreldremøter- og juleavslutningskomite: leder og oppgaveansvarlige (3 4 stk.)*

5-21/22             Avklare form på juleavslutningsarrangement

6-21/22             Anbefalt maksimalbeløp for bursdagspresanger

                            Vurdere evt. justering av anbefalt beløp.

7-21/22             Aktivitetsplan for skoleåret 2020-2021

                            Styrets forslag: 1 foreldremøte, 1 juleavslutning, 1 17. mai-arrangement. Evt. 
koronatilpassede alternativer…

8-21/22           Fastsette møtekalender for skoleåret 2021-2022

                            Styrets forslag: 27.9,1.11, 6.12, 10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 2.5, 13.6, alle møter kl. 20:00.

9-21/22           Trafikkvakter foreldredugnad?

10-21/22         Rullerende saker i h.t. gjeldende FAU årshjul (august-september 2021)

1.      FAU arbeidsmøte

2.      Forberede årsmøte:
- Årsberetning
- Regnskap
- Budsjett
- Kalle inn til årsmøte

3.      Lage/distribuere informasjon til klassekontakter og foreldremøter (sikre valg av 
representanter/dugnadshjelp)



4.      Kalle inn til FAU møte

5.      Årsmøte
- Skrive/distribuere protokoll
- Brønnøysundregistrering
- Lagbilde til nettsiden

6.      Klassekontakt-møte

7.      FAU-møte 1
- Avklare komiteer og oppgaver: julearr.komite/foreldremøte, 17. mai komite
- Fastsette datoer for FAU-møter

8.       Etablere kontakt med klassekontakter

11-21/22            Eventuelt

*   Komiteen må snarest mulig fastsette datoer for juleavslutningsarrangement og foreldremøter, og legge frem på neste 
FAU-møte

 

REFERAT



1-21/22             Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte

VEDTAK: Enstemmig godkjent

2-21/22             Informasjonssaker

a. Rektor informerer

90 1. klassinger, ca 490 elever, plass til 588 elever. Skolen tar bare imot barn fra skolekretsen. Neste 
års prognose tilsier fortsatt vekst. Veksten gjør at man har fått ansatt flere nye lærere og at man 
jobber med å sette ny organisasjon. Nyansatte lærere er både erfarne og nyutdannede. 

Slutt på covid situasjon gjør at man endelig kan organisere skole på vanlig måte hvor man slipper å ta 
hensyn til kohorter og smittevernregler. Som eksempel gjør dette at 1. klassinger for første gang 
møter hele skolen og ikke bare klasse/trinn. Det opereres fremdeles med håndvask og man opplever 
også at elever på sendes hjem pga forkjølelse. FHI sier at man ikke skal komme på skolen før 
luftveissykdommer er på retur. 

5. og 6. klasse for lovt å være faddere og er glade for dette. De har gått på fadderkurs og 6. klasse 
lager forestilling, Kardemomme by, som skal spilles for 1. klasse. 

Det opprettes Hjertesone – dropp sone for å få en sikrere vei til skolen. I denne anledning vil man 
oppfordre til å gå til skolen og for de som ansees gamle nok, sykle til skolen . Vedr. sykling kan ikke 
skolen si at det ikke er lov å sykle for barn som Trygg Trafikk anser som for unge. Det informeres 
derfor om at FAU kan komme med sterk anbefaling vedr. sykling ihht. Trygg Trafikk’s retningslinjer. 
Dette er gjort tidligere år. Det vil komme mer informasjon vedr. Hjertesonen senere. Rektor ønsker 
FAU med på laget. 

Skolen ønsker å få gi innspill til juleavslutning om valgt arrangement innebærer at lærere skal være 
med. Rektor ønsker innspill om ønsket arrangement som skolen kan gi tilbakemelding på og råd til. 

 

Ser frem til samarbeid med nytt FAU. Ønsker et velfungerende FAU som rådgivende organ. 

Rektor ønsker at FAU tar vurdering om man ønsker rektor med på alle FAU møter. 

Skolen trenger 2 representanter til SU snarest.

b. FAU arbeidsoppgaver
FAU representerer alle foreldrene. Alle representanter representerer en spesifikk klasse. Oppfordrer 
alle til å delta på møtene, vararepresentant kan møte for de som ikke kan. FAU er opptatt av at 
skolen har rammevilkår for å gjennomføre best mulig opplæring for våre barn. Ofte orientering av 
saker som kan berøre barna og området. Vi har også en stemme inn i skolens øverste rådgivende 
organ, altså SU (samarbeidsutvalget). Her er det to medlemmer som representerer FAU.  

FAU holder møte ca. 1 gang i måneden i tillegg til å holde forskjellige arrangementer.



Rektor bruker FAU til å uttale seg i saker som foreldre tar kontakt om, siden vi representerer 
foreldrene. 

c.       Ta lagbilde

AKSJON: Lagbilde legges ut på hjemmesiden

3-21/22             Konstituering/valg for skoleårene 2021-2023

a. Leder (2 år) inkl. høytidelig nøkkeloverrekkelse

Cathrine W. Dalane valgt som leder

b. Sekretær (1 år)

Kim Frode Høili valgt som sekretær

c. Kasserer (2 år)

Ståle Undheim valgt som kasserer

 

Nåværende nestleder er ikke på valg nå (tidligere valgt for perioden 2020-2022)

4-21/22             Avklare komiteer og oppgaver for skoleåret 2021-2022

a. 17. mai komite: leder og oppgaveansvarlige (11 12 stk.). Innledning fra fjorårets 
komiteleder.

Mark Thomson, Janet T. Husberg, Solveig Hegdal, Marc Dudley, Hege Valaas Grewal, Siri B. Eikeland, 
Stig Kristoffersen, Runar Dobbe, Sigbjørn Pedersen, Kjartan Salvesen, Nina Ek og Tom Strand

 

b. Foreldremøter- og juleavslutningskomite: leder og oppgaveansvarlige (3 4 stk.)*

Leder: Beate Sværen-Bryne – Stine Tjomlid Maal, Karema Toledo og Vidar Fagerlund

AKSJON: 17. mai komiteen velger leder etter møtet. 

5-21/22             Avklare form på juleavslutningsarrangement

Rektor ønsker innspill og ide fra komiteen om arrangement innebærer at lærere skal være med.

Det bes ta hensyn til at man siden sist gang det ble arrangert er blitt flere elever på skolen og at man 
dernest vil kunne ha plassproblemer ved å ta avslutning i aula og klasserom slik som tidligere år. 



Forslag:

- Utendørs arrangement på grusbanen – gå rundt juletre
- Dele opp arrangementet/oppmøte
- Mulighet til å bruke andre lokaler som for eksempel. Foajeen, hallen…
- Lage et utendørs «vintermarked»
- Bruke scene i Sandveparken for evt. juleforestilling
- Legge opp forskjellig for de minste og eldste

VEDTAK: Komiteen møtes før neste FAU møte for å komme med forslag til type arrangement til 
neste FAU møte

6-21/22             Anbefalt maksimalbeløp for bursdagspresanger

                            Vurdere evt. justering av anbefalt beløp.

3 forslag vedr. maks beløp ble lagt til grunn med bakgrunn i bla. store klasser, mulig konkurranse og 
bevissthet rundt verdi:

1. beholde som tidligere kr. 50 eller gave til verdi kr. 50
2. kr. 50 eller gave til verdi kr. 100
3. kr. 75 eller gave til verdi kr. 75

VEDTAK: FAU oppfordrer til maks kr. 50 eller gave til verdi kr. 50

7-21/22             Aktivitetsplan for skoleåret 2020-2021

                            Styrets forslag: 1 foreldremøte, 1 juleavslutning, 1 17. mai-arrangement. Evt. 
koronatilpassede alternativer …

VEDTAK: Styrets forslag enstemmig vedtatt

8-21/22           Fastsette møtekalender for skoleåret 2021-2022

                            Styrets forslag: 27.9,1.11, 6.12, 10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 2.5, 13.6, alle møter kl. 20:00.

VEDTAK: Styrets forslag enstemmig vedtatt

9-21/22           Trafikkvakter foreldredugnad?

Sak gjelder trafikksikkerhet ved fotoverganger i Hoveveien. Trafikkvakter som 
foreldredugnad ved gammel Kiwi og ved innkjørsel til togstasjon. 2 eller 4 foreldre 



hver dag i forbindelse med skolestart. Andre skoler har dette. Ordningen vil kreve ca 
1 vakt på hver forelder i løpet av et skoleår.

Trones skole gjennomfører dette ved at foreldre hentet flagg på skolen, er vakt i ca en halv time før 
man leverte flagg og drar på jobb. 

Forslag til gjennomføring:

- Sette opp foreldre klassevis. Bytter gjøres innbyrdes

- Liste kan tas sammen med dugnadslistene i starten av året

- Sjekke med Trones skole for å høre hvordan dette arrangeres

- Benytte klassenes Facebook sider til å organisere og bytte dager

- Sette klasseinndelingen til klassekontaktene. FAU fordeler datoer

- Kan benytte Transponder for å kommunisere ordningen

- FAU representanter kan starte opp som vakter

VEDTAK: Styret setter rammer og system for gjennomføring av foreldredugnad til trafikkvakter. 

10-21/22         Rullerende saker i h.t. gjeldende FAU årshjul (august-september 2021)

1. FAU arbeidsmøte
2. Forberede årsmøte:

- Årsberetning
- Regnskap
- Budsjett
- Kalle inn til årsmøte

3. Lage/distribuere informasjon til klassekontakter og foreldremøter (sikre valg av 
representanter/dugnadshjelp)

4. Kalle inn til FAU møte
5. Årsmøte

- Skrive/distribuere protokoll
- Brønnøysundregistrering
- Lagbilde til nettsiden

6. Klassekontakt-møte – dette har ikke blitt gjennomført i år
7. FAU-møte 1:

- Avklare komiteer og oppgaver: julearr. Komite/foreldremøte, 17. mai komite
- Fastsette datoer for FAU-møter

8. Etablere kontakt med klassekontakter

11-21/22            Eventuelt

Rektor ønsker vurdering om FAU vil ha rektor med på hele møte eller bare for informasjon

VEDTAK. Rektor ønskes med på FAU møtene

 AKSJONSLOGG 



 
Sekretær:   

1. Legger ut lagbilde på skolens nettside 
 
17.mai komiteen:   

1. Velger leder for komiteen 
 
Juleavslutningskomiteen: 

1. Kommer med forslag til form på juleavslutninger 

FAU styret:
1. Setter rammer og system for gjennomføring av foreldredugnad til trafikkvakter

*   Komiteen må snarest mulig fastsette datoer for juleavslutningsarrangement og foreldremøter, og legge frem 
på neste FAU-møte


