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Innledende ord til årsrapport  
  
Skoleåret 2021/2022 bar igjen preg av covid-19, dog med færre restriksjoner for elevene. 
Dette er også noe som har gjenspeilet seg i elevundersøkelsen og viser hvor viktig sosial 
kontakt er for barna. Vi var glade for igjen å kunne feire 17. mai på skolens området og gå i 
tog.   
  
Det har vært veldig bra hvordan skolen har forsøkt å finne løsninger for elvene med tanke på 
restriksjoner og de utfordringer det har gitt både på skolen og fritid for elevene. Det er alltid 
noe som kan bli bedre og det håper vi FAU Vestbygd skule (FAU videre) kan være med å 
bidra i samarbeid med elevene, lærere, SFO og foreldre og foresatte.   
  
Denne årsapporten gir et innblikk i hva som er gjort siste året og vi håper det også kan være 
til motivasjon for fremtidige FAU styrer. I vår ble det også arrangert foreldrekveld med team 
sosiale medier.   
  
I året 2021/2022 har FAU startet å bruke kommunens system for kommunikasjon med 
Teams. Det er mulig å følge med på Vestbygd skule sin nettside for informasjon fra FAU og 
møtereferater. Du kan også opprette abonnement via skolens nettside.   
  
Har du noe du brenner for så si fra. Vi minner om FAU representerer alle foreldre og 
foresatte til barn på Vestbygd skule og alle kan fremme saker og kontakte FAU 
representanter for spørsmål og veiledning.   
  
Vi sier takk for i år og ser frem til skoleåret 2022/2023.   
  
med vennlig hilsen  
  
FAU Vestbygd skule  
16.06.2022  
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Medvirkning gjennom FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg  
  
Alle foreldre og foresatte med barn ved Vestbygd skule er medlemmer av foreldrerådet. 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. 
FAUmedlemmene, som består av 1 representant fra hver klasse med 1 vara, skal 
representere alle foreldrene og foresatte, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og 
skole. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles 
interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et 
godt skolemiljø.  
   
FAU styret 2021/2022  
Styret består av en representant for hver klasse. Virketiden for et ordinært FAU-medlem er 
normalt 2 år i styret, og leder velges for 1 år av gangen ved årsmøtet før skoleårets slutt. 1. 
klasse er kun 1 år. Styret forbereder saker til de månedlige FAU-møtene, og håndterer saker 
mellom møtene. Styrets leder har hatt jevnlige kontakt med rektor, der saker fra FAU er 
diskutert og forsøkt løst. I skoleåret 2021/2022 var det valg for 1., 2. 4. og 6 klasse.   
  
Styrets sammensetning 2021/2022:   
1 Linn-Merete Fugelsbø (2021-2022) (SU/SMU)   
2 Martin Pilskog (2021-) (Leder)  
3 Maren Bruflot Jensen (2020-2022) (SU/SMU)  
4 Tommy Skjelvik (2021-)  
5 Silje Lussand (2020-2022) (Sekretær)   
6 Ivar Håland (2021-) (Nestleder)   
7 Odd Harald Dommersnes (2020-2022) (Kasserer)  
  
Innsending til Altinn ble gjentatt tre ganger, da ikke Brønnøysundregisterert godtok de første 
dokumentene, da det ikke var fra årsmøte med protokoll. Det ble gjort nødvendig endring og 
signaturrett ble overført mai 2022. Det er derfor svært ønskelig nytt styre er bestemt ved 
årsmøte 2022 for å unngå dette for skoleåret 2022/2023.   
  
Klassekontakter har ikke deltatt på FAU møte i skoleåret 2021/2022.   
  
FAU Vestbygd skule er registrert i Brønnøysundregisteret (Org.nummer: 917005222) 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=917005222.   
  
    
  



FAU møter og saker  
Det er avholdt 8 ordinære FAU møter i skoleåret 2021/2022. Møtet i oktober og januar ble 
holdt digitalt på grunn av pandemien. Rektor Astrid M Kallekleiv deltok på 8 av de avholdte 
FAU-møtene.   
  
Med hensyn til andre aktiviteter for FAU styremedlemmer ble møtene lagt til kl. 1900 
istedenfor kl. 1800.   
  
Årsmøtet ble planlagt flyttet til 06. juni kl. 1900 på første møte september 2022. På grunn av 
dette er 2. pinsedag ble det planlagt til torsdag 16. juni som opprinnelig.   
  
SU/SMU  
Det ble arrangert 3 SU/SMU møter i løpet av skoleåret 2021/2022. Elevundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen er blitt diskutert. På grunn av pandemirestriksjoner ble det i starten 
av skoleåret ikke arrangert SU/SMU møter.   
  

Hovedsaker:   
Saker i skoleåret 2021/2022  
  
Gapahuk  
I skoleåret 2020/21 ble det startet et arbeid med ønske fra skolen å få etablert en gapahuk 
til bruk i skoletid og FAU ble forespurt om å støtte dette økonomisk. Det var forslag om å ha 
det ved Steinhuset (på andre siden av hovedveien) eller akebakke (kalt Hakkebakkeskogen). 
Årets FAU styre ønsket å gå videre med steinhuset som lokalisasjon. Skolen har ønsket 
nærhet til skolen og Hakkebakkeskogen er ønsket fra skolen. Med hensyn til økonomi har 
estimat for pris økt betydelig. FAU valgte derfor å avvente hvor mye en ønsker å bidra 
økonomisk. Kasserer har sendt 3 søknader om midler til dette. Ved årsrapport har FAU ikke 
mottatt svar. FAU ønsker skolen tar over hovedansvaret i utarbeidelse på grunn av  
Hakkebakkeskogen er på kommunal grunn eid av et eiendomsselskap under Alver kommune.   
  
Hærverk/forsøpling i nærområdet  
I mars rapportert om hærverk i nærområdet, Kiwi og Blåklokka barnehage. Det har også vært 
rapport om hærverk på skolen i mai. Det har vært sendt ut melding til alle foreldre via 
klassekontakt og FAU medlemmer. Det er også vært diskutert i et større bilde med hensyn til 
miljøtiltak.   
  
Elektronisk plattform for FAU  
FAU valgte å gå bort fra Facebook/messenger som offisiell kanal for informasjonsflyt i FAU 
styre arbeidet med hensyn til GDPR og ønske om å bruke samme system som Vestbygd skule 
og Alver kommune. Microsoft Teams er plattformen FAU nå bruker. Dokumenter (tidligere 
referat og annet lagret på Facebook nettsiden til FAU ble overført til mapper der).   
  



Benk   
FAU vil betale for benk i regi elevrådet ved Vestbygd skule (sak september 2021).  
Plasseringen av denne på skolen som et trivelstiltak bestemmes av elevråd/skole.   
  
Leker/utstyr til Trivselslederprogrammet  
FAU betalte for nye leker/utstyrt il Trivselslederprogrammet ut ifra en liste trivselslederne 
kom med.   
  
Innsendte foreldreforslag og ideer  
Det ble ikke sendt inn foreldreforslag fra andre foreldre enn i FAU i skoleåret 2021/2022. På 
FAU møte er det kommet forslag om å arrangere foreldrekurs fra høsten 2022.  
  
  

Aktiviteter og prosjekter skoleåret 2021/2022  
  
I løpet av skolerået 2021/2022 har FAU gjennomført noen aktivteter og prosjekter i 
samarbeid med skolen. Under er aktivitetene gjennomført i gjeldende skoleår.   
  
Gapahuk  
FAU har vært involvert i utarbeidelsen. Det er ønsket skolen tar hovedansvaret på grunn av 
kommunal eiendom og pris har økt betydelig i forhold til hva det var tenkt i starten. FAU 
ønsker å bidre økonomisk.   
  
Foreldremøte   
Arrangert temakveld med Barnevakten om Sosiale medier for foreldre. På FAU og SU/SMU 
møte er det ønsket flere kurs for foreldre. 
 
Vedrørende foreldremøter i skolens regi er det ønske fra FAU om å forsøke foreldremøter på 
ulike kvelder slik at foreldre med flere barn gies en reell mulighet til å delta på de ulike 
trinnene. Spesielt for aleneforeldre. 
  
Juleavslutning  
På grunn av pandemi og lærerens arbeidstidsregler ble det i år ikke arrangert tradisjonell 
juleavslutning. Det ble arrangert egne klassevise arrangementer på grunn av korona. FAU 
bidro med julegodteri.  
  
17. mai  
Foreldregruppen fra 5. og 6. klasse var ansvarlig for 17. mai arrangmentet. Komité anbefales 
etablert senest februar neste år. Det ble arrangert tradisjonelt tog for første gang på 3 år og 
deretter fest på Vestbygd skule. Toget gikk i god tradisjon til folkemøtet ved Meland kirke i 
strålende solskinn. 3. klasse fikk premien for mest lyd i toget. På ettermiddagen ble det leker 
og moro på skoleplassen. Vi takker igjen elever fra 7. klasse som hjalp til ved bodene, 



foreldre i 5. og 6. klasse, Ungdomslaget Von, Meland musikklag, Rossland skulekorps, elever 
fra 7. klasse som hold årets 17. mai tale og Vestbygd skule for lån av skolen.  
  
Det kommer egen rapport om 17. mai som lagres i teams tilgjengelig for neste års komité.  
  
Temakveld – sosial medier  
I samarbeid med skolen ble det arrangert temakveld om sosiale medier.   
For neste skoleår er det ønsket med flere slike arrangement. Spesielt på høsten i starten av 
skoleåret.   
  
Foreldremøter  
Det ble arrangert foreldremøte på høsten og vår. Det var dessverre et lavt oppmøte på disse 
foreldremøtene hvor det blir gitt informasjon og det er valg for klassekontakter og FAU.   

Høring og opprop  
  
I skoleåret 2021/2022 har ikke FAU sendt inn høringsforslag.   
  

Utvalg og samarbeid  
FAU representert i Samarbeidsutvalget (SU) /  
Foreldrerådet stiller fast med 2 representanter i SU og har rett til å uttale seg i alle saker som 
gjelder skolen. FAU leder har vært med i tillegg til to FAU representanter.   
  
FAU representant 2 fungerer som leder i SU.   
  
Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:   
� To representanter for undervisningspersonalet   
� En representant for andre ansatte   
� To representanter for foreldrerådet (FAU)   
� To representanter for elevene   
� To representanter for kommunen (politiker og vara) og i tillegg rektor.   
  
Samarbeidsutvalgets funksjonstid følger kalenderåret mot FAU som følger skoleåret. 
FAUleder inngår som fast representant i skolens Samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består 
av rektor, politisk representant, lærernes representant, kommunalt ansatt, elevrådsrepresentant 
og representant fra FAU. FAU representanten har fungert som leder for SU gjennom skoleåret.   
  
SU hadde 4 møter i løpet av skoleåret. Saker som ble tatt opp var elevundersøkelsen, 
foreldreundersøkelsen, Covid-19 situasjonen, Trivselsleken, saker fra elevrådet, FAU og 
lærernes representanter.   
  
 



FAU representert i andre utvalg  
FAU var representert på Dialogmøte med kommunen våren 2022 hvor  
elevrådsrepresentanter, lærerrepresentant, rektor og representanter fra kommunen deltok. 
Her ble elevundersøkelsen gjennomgått. FAU ble kontaktet i forbindelse med 17. mai 
arrangementet for samarbeidsmøte med representant for kommunen og de andre skolene i 
gamle Meland kommune. FAU har ikke deltatt i andre utvalg eller møter.  
  
Medvirkning gjennom Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  
Det finnes så vidt FAU kjenner til ikke et kommunalt FAU utvalg i den sammenslåtte 
kommunen. Punktet er tatt med i rapport for eventuell diskusjon i et fremtidig FAU styre for 
samarbeid inn mot de andre FAU styrene i gamle Meland kommune og Alver kommune.   
  

    
Økonomi  
  
Økonomi pr 13.06.2022  
Bokført på høgrentekonto pr 13.06.2022 er 167 857,84 kroner  
Det foreligger kun et ubetalt trekk på 3 kroner til utbetaling etter 13.06, i tillegg så har ikke 
Meland Musikklag sendt faktura for spelling på 17 mai. Manglende faktura fra Musikklaget 
er på 5000,- kroner.   
  
Årsregnskapet viser at året 2021-2022 ikke har vært et normalår. COVID-19 med tilhørende 
nasjonale og lokale smitteverntiltak er hovedårsaken til at FAU ikke har kunnet opprettholde 
normal aktivitet første del av 2021  
  
Regnskapet viser et foreløpig overskudd på kr 22 645,71. Regnskapsåret avsluttes   
13.06.2022. Der er venta 2 posteringer hvilket gjør at det overskuddet vi har pr. 13.06.2022 
vil bli redusert med 5003,- kroner.  
  
Hovedgrunn til at vi har overskudd.  
• Vi har mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 17 500,-  
• Gode inntekter i forbindelse med 17 mai arrangementet.  
• Det er ingen større utgifter utover innkjøp til 17 mai og leker til trivselslederprogrammet.  
  
Vi har i 2021/2022 måtte betale bankgebyr på noen av våre betalinger. FAU må se om det er 
mulighet å redusere disse transaksjonskostnadene. Videre så må ein sjå på bruk av 
kontanter på 17 mai, da veksel må tas ut ved bruk av personlige bankkort som i neste 
omgang må refunderes fra FAU sin konto. Det var for 2021/2022 ikke laget noe budsjett 
hverken på kostnad eller inntektssiden, dette gjør at talla som blir lagt fram her er kun 
regnskapstall. Det bør videre bli valgt en revisor slik at regnskapet blir revidert. Regnskapet 
for 2021/2022 er ikke forlagt revisjon.  
  
Det ble ordnet Vipps nummer med meny for FAU Vestbygd. #748631 med Menyfunksjon og  
#561432 for innbetaling kontant. I dag har FAU ved leder tilgang til konto via Vipps portalen.   



  

  
  
Vedlegg (se nederst i dokumentet under vedlegg økonomi)  
1. Kontoutdrag pr. 13.06.2022  
2. Betalinger som er gjennomført 13 juni og gjeld 17 mai  
3. Betalinger som er gjort fra 01.08.2021 til 12.06.2022, gjør oppmerksom på at betalinger til 

Odd Harald Dommersnes 13 og 18 mai, gjelder uttak av veksel til 17 mai.  
4. Innbetalinger fra 1.08.2021 til 12.06.2022.  
  

2022/2023  
  
Forslag til neste år:  
-Forebyggende arbeid I nærmiljøet 
-Tettere arbeid mot forebygging av mobbing 
-Flere temakvelder  
-Kurs for foreldre  
-Klassevise arrangement  
-Juleavslutning på skolen 
-Rebus (arrangert tidligere før corona) 
-Samarbeid med skolen for overgang til ungdomsskolen  
-Grilling for småskolen og storskolen  



-FAU klassestøtte  
-Tettere oppfølging opp mot klassekontaktene  
-Håndbok for klassekontakter  
-Vurdere tettere kontakt mot FAU ved andre skoler i Alver kommune  
    

Vedlegg  
  
Vedtekter for FAU Vestbygd   

§ 1- Foreldrerådet   

FAU er heimla i Opplæringslova § 11-4.  
Alle foreldre som har barn ved skulen, er medlemmar av foreldrerådet. Foreldrerådet 
skal arbeide for å skape godt samhald mellom heim og skule, leggje til rette for 
trivsel og positiv utvikling hos elevane og skape kontakt mellom skulen og 
lokalsamfunnet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrerådets styre og har 
fullmakter deretter.   

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)   

Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) er et arbeidsutval valt av foreldrerådet og er det 
utøvande organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldra og skulen. 
FAU skal sikre reell medverknad for foreldre, og ha medansvar for at læringsmiljøet 
til elevane er trygt og godt.  

§ 3 - Valg og konstituering   

Foreldremøte for kvar klasse har ansvar for å velja representant for klassen i FAU 
med personleg varamann.  

1. 1. klasse vel representant og vara for eitt år på første foreldremøte om 
hausten.  

2. 2. klasse vel representant og vara for to år på siste foreldremøte i 1.kl, evt 
på første foreldremøte i 2. kl.  

3. 4 klasse vel representant og vara for to år på siste foreldremøte i 3.kl, evt 
på første foreldremøte i 4. kl.  

4. 6. klasse vel representant og vara for to år på siste foreldremøte i 5.kl, evt 
på første foreldremøte i 6. kl.   

FAU konsituerer seg på det første møtet om hausten med leiar, nestleiar, kasserar, 
sekretær og to representanter til Samarbeidsutvalet ved skulen (SU).  



4 – Årsmøte  

Årsmøte i foreldrerådet skal haldast innan utgangen av oktober kvart år. Årsmøtet er 
vedtaksfør dersom fristar for innkalling er overhaldne og minst fire medlemmer 
møter.  

Agenda på årsmøtet skal vera:  

1. Konstituering   

a. Val av ordstyrar  
b. Val av protokollunderskrivarar   

c. Valavreferent   

2. Godkjenning av innkalling  
3. Godkjenning av FAU representantar   

a. Godkjenning av arbeidsgrupper   

4. Årsmelding   

5. Budsjett   

6. Innkomne saker   

§ 5 - Komitear   

Det kan veljast underkomitéar for FAU som arbeider med nærare definerte oppgåver 
eller prosjekt.  

§ 6 - Møte   

FAU har møte ca. kvar 6. veke, eller når leiaren, eller minst tre medlemmar, krev det. 

§ 6 – Oppgåver  

• Jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring. 	 
• Jobbe for ein trygg og god skuleveg 	 
• Jobbe for eit mobbefritt skulemiljø 	 
• Tar initiativ til sosiale tiltak for elevene 	 
• Samarbeider med både elevråd, leiinga ved skulen og tilsette. 	 
• Kan formidla informasjon, saker og idear mellom klassekontaktar, skulen og 

arbeidsutvalet. 	 
• Arrangere 17. mai ved skulen 	 



§ 7 – Økonomi, signatur og disposisjonsrett  

FAU har disposisjonsrett over midlar som kjem inn på arrangement i regi av 
foreldrerådet/FAU. FAU kan berre løyva pengar til formål som kjem elevane ved 
skulen direkte til gode. Rekneskap skal leggjast fram på årsmøtet. Leiar og kasserar 
har signatur på økonomiske disposisjonar under NOK 10.000.-.  
For beløp over dette, og andre typar bindande dokumentasjon har leder med et 

medlem signatur.  § 8 - Teieplikt   

Forvaltningslova sine reglar om teieplikt, gjeld for foreldrekontaktar og medlemmar 
av skulens rådsorgan. (Opplæringsloven § 15 - 1).   

§ 9 - Endringer av vedtektene   

Vedtektene vert gjennomgått ein gang i året. Forslag til endringar i vedtektene må 
sendes skriftleg til FAU. Endringane skal takast opp og vedtakast/avvisast på møte i 
foreldrerådet. Vedtektsendringar må vedtakast med 2/3 fleirtal.  

§ 10 Opphøyr   

FAU Vestbygd skule kan ikkje vedta å leggja ned, med mindre lova som krev 
eksistens (sjå §2 Formål) vert endra slik at dette blir tillate.   

§11 Iverksetjing   

Vedtektene er vedtekne på stiftelsesmøte 20.01.2016.  
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