
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 26.04.2022  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Tilstede: 
Susan B. Steinskog 
Trond Johnsen 
Hege W. Røyneberg 
Annelene Pengerud (møteleder) 
Monica Magnussen 
Lars Andre Kalve 
Kjetil Gjerdevik 
Ingrid Eek Heldstab 
Rima Kiblawi 
Camilla Bø (referent) 
 
Fra skolen: Gisle Helbæk (rektor) 
 
Ikke til stede:  
Lise Landøy, Irmelin Sætre, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Anette Jordal , Trude Svanes. 
 

 

 
 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR   

 

• Kort om økonomi: Det forventes at skolen ikke vil gå med overskudd, og bakgrunnen for dette er 

redusert elevantall.  

• Elevundersøkelsen er gjennomført, og rektor vil informere om resultatet av denne i neste FAU-

møte. 

• Det er sannsynlig, men ikke endelig avklart, at Sandved skole vil fortsette med undervisning på 

Iglemyr skole neste år også.  

2 ORIENTERINGSSAKER 
  

 

• Annelene Pengerud erstatter Lise Landøy som FAU-leder. 

• Status økonomi for FAU ble gjennomgått av kasserer. Ettersom regler vedr. loddsalg på 17. mai er 

innskjerpet vil FAU høyst sannsynlig gå med tap i 2022.  

• Det ligger flere eldre FAU-dokumenter på skolens hjemmeside. Sekretær tar kontakt med skolen 

for å fjerne det som ikke er relevant.   

• Åpent Hus er vellykket gjennomført. Komiteen for arrangementet lager et erfaringsskriv til neste 

år som kan overleveres til kasserer.  

   

 

3    OVERSKUDD FRA 17. MAI 2019   

 
• Kleivane skole/FAU har tatt kontakt med 17. mai komiteen fordi de ønsker en del av 

overskuddet fra 17. mai 2019. Det ble ikke fattet vedtak i møte om det skal betales ut del av 



 

overskuddet, og i så tilfelle hva som er rimelig beløp. Kjetil Gjerdevik tar kontakt med rektor 

Kleivane skole/FAU for å få utfyllende informasjon.  

 
 

4   FORELDREMØTE   

 

• Det skal avholdes foreldremøte i regi av FAU den 31. mai kl. 18.00-19.30. 

• «Barnevakten» vil holde foredrag om nettvett, og deretter blir det diskusjonsgrupper klassevis 

hvor lærere deltar.  

• Ifbm. med foreldremøtet skal det velges nye representanter til FAU og klassekontakter. Leder av 

FAU gir generell informasjon før foredrag.  

• Før foreldremøtet må en ha oversikt over hvor mange som fortsetter i FAU, av de som deltok på 

møtet er følgende med neste år: Annelene Pengerud, Monica Magnussen, Susan B. Steinskog og 

Camilla Bø. Leder tar også kontakt med dagens vararepresentanter per e-post for å gi mer 

informasjon. 

5 EVENTUELT 
  

 

• FAU-vedtekter ble ikke gjennomgått. Sekretær tar en gjennomgang av dagens vedtekter og 

foreslår eventuelle endringer. Forslaget blir lagt ut på Spond, og alle leser gjennom dette før 

neste møte. 

• Kasserer i FAU disponerer en konto for natteravnene. Leder i FAU informerer kontaktperson i 

natteravnene om dette i neste SU-møte.   

   

 
 


