
 

 

REFERAT fra FAU møte mai 2017 Hinna skole 
 

Trinn A  B  C  D  

8. Cecilie Fosse 
Ekeland 

M Atle Rettedal FF 
 
Ingvild Grøsfjeld 
 

FF   

9. Mona Nilsen FF Jakob Korsgaard M Lillian Høivik FF Siv Sødal FF 

10. Ingrid Landråk 
FAU-leder M Gjertrud Bech M Steinar Salvesen FF Kirsti Elise Leidland M 

 
 Driftsstyret 

Tore Andre Eide M Rektor 
Stian Rege M     

 
Dato:  Tirsdag 9. mai 2017 
Kl.:  19:00-21:00. 
Sted:  Personalrommet ved Hinna skole  
 

Sak Nr. Beskrivelse Ansvar 

18/2017 
Godkjenning av saksliste og referat 
Saksliste og referatet godkjent.  
 

Alle 

19/2017 

Informasjon fra rektor 
• Rektor ga en orientering om lærer-situasjonen. Har vært en krevende vår mht å ha 

ressurser til å dekke opp for sykemeldinger og fravær. Har kontroll på personalkabalen til 
høsten.  

• Status 50 års jubileum – oppstart i nær fremtid. 
• Går inn i eksamensperiode for 10.klasse, med offentliggjøring av trekkfag fredag 12. mai.  
• Økonomisk er situasjonen bedret etter at skolen fikk tildelt midler av ekstraordinær 

tildeling. 
• Elever fra Bygg og anlegg ved Jåtten VGS har laget nye sitteplasser i uteområdet. 
• Skolen har innført mobilfri spisetid og at elevene må gå ut i frisk luft i friminuttene. 

 

REKTOR 

20/2017 

Referat fra driftsstyremøtet 
• Tore Andre oppsummerte saker fra driftsstyremøte 25. april. Se eget referat på 

hjemmesiden til Hinna skole 
 

Tore 
Andre 

21/2017 

Nytt fra klassetrinnene 
• FAU medlemmene ga en kort status fra sine klasser. Det var stor tilfredshet med 

gjennomført foreldremøte om Mobbing. Ellers planlegges til diverse klasseturer og 
arrangementer. 
 

 
Alle 

22/2017 

Valg av ny FAU leder 
- Ingen ny FAU leder ble valgt på møtet. Nytt FAU til høsten må da velge leder på første 

møte. 
- Møtedatoer 2017/18 bel godkjent som følger: 19. september, 17. oktober, 7. nov, 5. 

februar, 5. mars, 9. april, 7. mai, 4. juni. Se plan under 
 

 

Alle 

23/2017 

Eventuelt 
• Natteravn – hvert FAU medlem har ansvar for å orientere sin klasse om når og hvem som 

skal gå vakt. http://www.minskole.no/hinna/Underside/12210  
• FAU bankkonto – åpnet og i orden 
• FAU har fått økonomisk støtte fra Trygg Trafikk til Natteravn 
• 17. mai – skolen har ansvar for å organisere klassene i barnetoget 
• Avslutning. 10 klasse – 20. juni kl 18-20 i gymsalen og kantinen 

Atle 
Mona 
Ingrid 
Ingrid 

 

M = oppmøte 
V = møtt med Vara 
IM = ikke møtt 
FF = meldt forfall 



 

 

• Har ikke vært møter i SMU siden høsten 2016. Viktig at disse møtes gjenopptas 
regelmessig fra høsten 2017. 

• FAU møte 6. juni utgår 
 

   

 
 

 

September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

tirsd tirsd tirsd tirsd tirsd tirsd tirsd tirsd tirsd
Dato 19. sep. 17. okt. 7. nov. ingen møte ingen møte 5. feb. 5. mar. 9. apr. 7. mai. 4. jun.
Møte start 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Fokusområde FAU : 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

Orientering til nyvalgte FAU representanter ved 
første foreldremøte 8 trinn

August / 
September

Klasselister bør være oppdaterte med epost 
distribusjonsadresser 

få nye lister for 8-
trinn fra skoleadm. x

Første FAU møte, intro og presentasjon av nye 
FAU representanter x x

Natteravn info
 - viktig å ha klar 
distribusjonslistene x x

Årshjulet - gjennomgang x
Valgkomite hvert 2. år - valg av leder FAU og 
Driftstyreleder x

Foredrag med tema for foresatte x x x

Forberede vårens foreldremøte

Foresatte er 
anvarlige, FAU 
representante og 
klassekontaktene 

x

Faglige foredrag for skolen, foresatte og 
ansatte x x
Siste FAU møte før sommerferien, 
oppsummering og takk til FAU medlemmer 
som går ut av FAU

x

Driftsstyre møter:

SMU møter:

FAU Hinna skole - 2017/2018
FAU møter:


