
Sted: Mat og Helserommet, 2.5.2022 kl 20.00. 
  
Deltakere:  
Marc Dudley  1B 
Hege V. Grevdal 1A 
Solveig Hegdal 1C 
Vidar Fagerland 4A 
Stine T Maal 3A 
Siri Bjerknes Eikeland 2B 
Stig S. Kristoffersen 4C 
Janet Husberg 5A 
Nina Ek 6C 
Runar Dobbe 3C 
Annette Theis-Haugland 4B 
Beathe Sværen-Bryne 3B 
Odd Magne vea 5C - Referent 
Cathrine Dalane 7A 
  
  

9 - 21/22 Godkjenne dagens møteinnkalling og referat fra forrige FAU-møte 
• Godkjent 

  
40 - 21/22 Informasjonssaker: 

a)    Rektor informerer 
  

• Ingen saker fra rektor. Rektor deltar derfor ikke på møtet.   
  

b)    SU informerer 
• Det  har ikke vært noen møter i SU siden forrige FAU møte.  

  
41 - 21/22 Informasjon/oppdatering fra 17.mai komiteen. 
  

• Komiteen jobber godt og er nå på veldig detaljert nivå.  
• Politi skal ikke delta på noen bydelsarrangement fremover. 
• Det er lov med kjøretøy i toget, så lenge kjøretøyet er registrert. 
• Arrangement er meldt inn til brannvesenet. 
• Dagens talere blir presentert ca 10.15 
• Korpset spiller når toget kommer frem og avslutter med Ja vi elsker som allsang før talerne  

presenteres.  
• Det blir premie til beste klasse i toget. 

  
  

• Tilbakemeldinger fra de eldste trinnene som har mindre klasser på at dugnadslistene er 
urettferdig fordelt. Tilbakemeldingen som er gitt er at vi må ha det antallet vi  ber om for å få 
arrangementet til å gå opp.  

  
• Viktig at informasjon om dugnadslistene tas videre til klassekontakter neste år slik at listene 

er fullstendige etter foreldremøtet og at listene tas bilde av og deles etterpå.  
  
42 - 21/22 Ujevn fordeling av arbeidsoppgaver i foreldregruppen(e)  
  
Det er en viss frustrasjon knyttet til dugnadslister og opplevelsen av at det alltid er de 
samme foreldrene som bidrar mye, lite og ingenting.  



  
• Spørsmål er om det finnes bedre måter å arrangere frivilligheten på. 
• Konklusjonen er at noen oppgaver, som FAU og klassekontakt ikke kan tvangstildeles, men at 

enklere oppgaver som kakebaking og diverse vaktoppgaver kan tildeles direkte.  
                 
42 - 21/22 Eventuelt 
  

• Ingen saker på eventuelt.  
 


