
Fau møte Riska Ungdomsskole 02.11.15 
Tilstede:  Kathe V. Gabrielsen (8a), Margunn Dalane (8b), Rannveig V. Landmark (8c), Hilde Hetland 

(8d), Svein Risdal (9a), Kristen Landsnes (9b), Pål Berg (9c),Hilde Aune (9d), Yngve Solheim (10a), 

Vigdis Vedå (10b), Lene Amdal (10c), Gunn Kleppa (10d). 

Ikke tilstede: Trond Dunsæd (7a) og rektor 

Sak 11 – 15/16 Oppfølgning av saker fra forrige FAU. 

 Kasserer Pål Berg har mottatt regnskap fra forrige års kasserer.  

 Ang Skoleball ønsker ungdommene å utsette ballet litt. Det er Silje Espeland som har 

ansvaret fra fritidsklubben og hun blir med på neste FAU møte. Svein Risdal holder 

kontakten. 

 17 mai:  Møte for 8 klasse klassekontakter ang 17 mai blir avholdt den 17 nov med Laila Riska 

og Sten Ove Simonsen fra i fjor. 17 mai økonomien 2015 er enda ikke oppgjort. Kathe følger 

det videre. Vi snakket også om å handle lokalt til 17 mai så langt det lar seg gjøre. 

 Angående avslutningsfesten for 10 klasse, er den utsatt til mandag 20 juni ettersom det er 

usikkert om vitnemålene er ferdige. Klassekontaktene skal ha møte den 9 nov 15 

 Ang å legge referatene på en «sky». Referatene blir lagt på minskole.no/riska. Vi vedtok 

derfor at vi ikke har behov for «skyen». Leder har også fått bruker tilgang til FAU på 

hjemmesiden. 

Sak 12 – 15/16 Forslag til vedtekter 

Pål hadde med et eks på vedtekter til FAU fra en annen skole. Han sender det over på mail til 

gjennomlesning til FAU, så får vi ta denne saken opp neste FAU. 

Sak 13 – 15/16 Årshjul FAU 

Vi laget et forslag årshjul til FAU. Ligger vedlagt. Vi har satt inn alle datoene foreløpig. Dette for å 

kvalitet sikre de som kommer etter i FAU, ettersom de fleste av oss velges for et år om gangen. 

Kristen Landsnes henter ut FAU nøkkel fra skolen innen neste FAU møte 

Eventuelt 

 Vi tar bilde av FAU neste gang for å gjøre oss mer synlige. Pål Berg tar med kamera. 

 Ang klagesaken tas den opp igjen nest FAU ettersom rektor og leder ikke var på FAU møte. 

 Vi ønsker at dersom ikke rektor har mulighet til å møte på FAU, at han sender stedfortreder. 

Neste FAU møte er mandag 7 desember. 

De neste FAU møtene: 

7 desember, 4 januar, 1 februar, 7 mars, 4 april, 2 mai 

 

 

Referent Hilde Hetland 

 



Forslag til Årshjul 2015/16 til FAU Riska Ungdomsskole 

Ansvarsområder:  

8 klasse – 17 mai 

9 klasse – skoleballet 

10 klasse -  avslutningsfesten for 10 klasse 

 

Aug/sept 

Lederperm overleveres til neste FAU leder på første møte 

Sekretær levere over alle referatene i en perm til neste sekretær 

Kassere levere over regnskap til neste kasserer 

 

23 september FAU møte 

12 oktober FAU møte 

2 november FAU møte 

7 desember FAU møte 

4 januar FAU møte 

Januar/februar skoleball (ansvar 9 klasse) FAU deltar som vakter.  

1 februar FAU møte 

7 mars FAU møte 

4 april FAU møte 

2 mai FAU møte 

17 mai  ( ansvar 8 klasse) 

20 juni Avslutning 10 klasse (bestille Riskahallen i starten av året) 

 

(Med mulighet for endringer og forandringer) 

 

 

 


