
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 29.08.2022  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Inviterte: 
Klassekontakter og vararepresentanter for alle trinn 
FAU-representanter og vararepresentanter for alle trinn 
Fra skolen: Gisle Helbæk (rektor) 
 
Møtet var todelt hvor alle var med i første del av møtet, og andre del kun var for FAU-representanter. 
 

 

 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR   

 

• Skolen har en krevende økonomisk situasjon. Bakgrunn for dette er at skolen nå har færre elever 

og mindre klasser, samt mye spesialundervisning.  

• «Hei Verden!» skal avholdes 3. november. 

• Skolegudstjeneste skal avholdes 15. desember. 

• Det skal snart avholdes foreldremøter, og invitasjoner er sendt ut via transponder.  

• Mtp. sosialt årshjul for klassene(/trinnene) vil kontaktlærer for de ulike klassene ta kontakt med 

klassekontakter.  

• Dersom FAU-representanter har spørsmål til skolen/rektor ønsker man at disse sendes f.eks. på 

e-post før FAU-møter.  

2 SOSIALT ÅRSHJUL 
  

 

• FAU v/ Trude Svanes gjennomgikk forslag til sosialt årshjul for trinnene/klassene. I forslaget til 

årshjul er det lagt inn faste aktiviteter og forslag til mulige aktiviteter, samt hvor mange foreldre 

som må bidra til de ulike aktivitetene. Årshjulet revideres og legges ut på skolens nettside (under 

FAU sin fane).  

• Det oppfordres til å få påmelding fra foreldre til nødvendige aktiviteter/oppgaver tidlig i 

skoleåret, f.eks. via Spond eller som del av foreldremøte.  

   

 

3    TILBAKEMELDINGER MHT. SOSIALE AKTIVITETER   

 

• Det ønskes at man har maler for gjennomføring av sosiale aktiviteter som f.eks. Spillkveld – da 

dette vil gjøre arbeidet for klassekontakter lettere. 

• Det etterlyses mer informasjon – da spesielt mht. gjennomføring av 17. mai, og da spesielt for 1. 

trinn. 17. mai komiteen skal har evaluering av sist års arrangement og kommunikasjon (både 

innhold og formidling) vil diskuteres mtp. neste års gjennomføring. 

• Generelt sett etterlyses det at mer informasjon også blir sendt ut på engelsk.  

• Det anbefales at klassekontakter for de ulike klassetrinnene samkjører aktiviteter gjennom året 

slik at det blir likt for trinnene.  

 



 

4   KOMMUNIKASJON/SPOND   

 

• Det fleste opplever at Spond er en god måte å kommunisere på, og en legger opp til at 

klassekontakter oppretter Spondgruppe for sin klasse.  

• Det gis innspill om at det bør gis informasjon om Spond på foreldremøte – slik at flest mulig av 

foreldre har appen og er klar over at denne brukes for å formidle informasjon. Det er viktig at 

klassekontakter sjekker Spondgruppe at nye elever/foreldre legges til i gruppen underveis i 

skoleåret. 

• Det opprettes også felles Spondgruppe med undergrupper for klassekontakter og FAU-

representanter som vil brukes som informasjonskanal. Trude Svanes oppretter gruppe.   

5 KLASSEKASSE   

 

• Det kom innspill om hva som var vanlig ift. klassekasse i møtet. 

• Klassekasse skal være valgfritt, og på møtet ble man enig om at maks. sum per elev bør være 100 

kr. Det er viktig at innbetaling kan gjennomføres mest mulig anonymt, da bidrag skal være helt 

frivillig.  

• Klassekasser brukes gjerne til f.eks. julepynt, pizza, grøt til jul, spill, leker, gave til kontaktlærer 

osv. 

6 FAU-REPRESENTANTER/VERV  
 

 

• Det mangler noen FAU-representanter; en på 3. trinn og vararepresentant for 5. og 7. trinn.  

• Annelene Pengerud fortsetter som leder av FAU og Camilla Bø som sekretær. Øystein Holmen blir 

ny nestleder og møteleder for SU/SMU, og Kjetil Frøyland blir ny kasserer.  

• Annelene formidler informasjon til rektor vedr. valg av nestleder slik at Øystein for nødvendig 

informasjon om SU/SMU, samt formidler kontakt mellom gammel og ny kasserer slik at de kan ta 

en gjennomgang av økonomi.  

7 FAU-VEDTEKTER 
 

 

• Det ble foretatt en kort gjennomgang av FAU-vedtekter. Disse justeres og legges ut på skolens 

hjemmeside. Sekretær er ansvarlig for dette. 

• I gjeldende vedtekter står det FAU skal være med i kommunalt foreldreutvalg (KFU), dette 

eksisterer ikke lengre og fjernes fra vedtektene.  

8 FAU-AKTIVITETER/KOMITEER 
 

 

• FAU er ansvarlig for å gjennomføre følgende aktiviteter/oppgaver gjennom året: Hei verden, 

Hjertesoneaksjonen, Åpent hus (2 ganger i året), 17. mai (del av), avslutning for 7. trinn og 

innhold for vårens foreldremøte. I tillegg skal det være en SFO-kontakt. Under er det satt inn 

hvilke trinn/hvem som er ansvarlig for følgende oppgaver. Det mangler fortsatt noen FAU-

representanter, og dersom dette ikke blir dekket inn må en justere slik at ingen blir ansvarlig for 

en oppgave/komite alene.  

• Hei verden (FAU fra 1. og 2. trinn): Kjetil Frøyland, Hanne Grødem Knutsen, Maren Hognestad 

Sunde, Camilla Bø. 



 

• Hjertesoneaksjonen (FAU fra 1. og 7. trinn): Kjetil Frøyland, Hanne Grødem Knutsen, Kaisa I. 

Ingilæ. 

• Åpent Hus (FAU fra 5. og 6. trinn): Øystein Holmen, Annelene Pengerud, Irmelin Sætre, Monica 

Magnussen. 

• 17. mai (FAU fra 3. og 4. trinn): Trude Svanes, Hege Lutsi, Susan Beth Steinskog- 

• Avslutning 7. trinn (FAU fra 7. trinn): Kaisa I. Ingilæ, mangler foreløpig vara. 

• Foreldremøte på våren: FAU-leder og nestleder. 

• SFO-kontakt (FAU fra 2.trinn): Camilla Bø og Maren Hognestad Sunde (ikke valgt hvem som er 

kontaktperson/vara).  

 

9 ÅPENT HUS 
 

 

• I etterkant av møtet er det avklart at Åpent hus på høsten avholdes i uke 40. 

• Irmelin er ansvarlig for å kalle inn møte med FAU representanter for 5. og 6. trinn for 

gjennomføring av Åpent Hus. 

 

10 HJERTESONEAKSJONEN 
 

 • Kaisa tar kontakt med rektor for å avklare når aksjonen skal avholdes. 

 
 


