
Referat FAU møte 11.03.2019. 

 

Til stede:  

Anne Lansom, Monica Espedal, Hege Bjørheim, Arnt Johannesen, Mona L.Kjærvoll og Inger Ann 

Haukalid. 

Fravær: Inger Lise Riveland (kom etter en stund) og Katrin Peche. 

 

1)Anne Lansom informerer om «Å søke om penger».  

• Elevene kan bli med i EO fondet – Elevorganisasjon.  

• Elevene må da ha en uravstemning. Om flertallet ved avstemningen blir mer en 50%, kan de 

være en del av denne Elevorganisasjonen.  

• Da kan elevene selv søke om økonomisk støtte (se eget ark på dette, ligg i hylla til Katrin).  

• Elevrådet søker da om pengestøtte til hele skolen.  

• Søknaden må sendes inne skolestart, og det er «første mann til mølla» prinsippet som 

gjelder.  

2) FAU egen organisasjon:  

• For å søke om penge støtte, må en være registrert som en organisasjon og registrert i 

brønnøysundregisteret. 

• FAU må registrere seg med eget i brønnøysundregisteret og få eget organisasjonsnummer 

der for å søke om penger (se eget ark om denne prosessen).  

• Sjekk evt i Legathåndboka. (Anne sjekker med biblioteket om de har den der).  

• Skolen kan søke om pengestøtte til Verdens Psykisk helse dag.  

• Det kan også søkes penger om kultur/aktiviteter: Klasseturer o.l.  

• Avstemming om FAU skulle bli en egen organisasjon registrert i Brønnøysund: Enstemmig for 

dette forslaget. Inger Ann tar dette videre.  

 

3) Evaluering av Skolefest: 

• Nødvendig med mer melk og juice til kveldsmaten.  

• Tilgjengelig med gluten/laktosefri mat.  

• Stoler til dem som treng noe å sitte på i idrettshallen, i starten. Noen kan ha vansker med å 

stå så lenge.  

• Huske å få skrudd på utelys til uteaktivitetene.  

 

 

4) Avstemming:  

• Avstemning på om en av klassekontaktene bør gå direkte inn i FAU, og at dette trer i kraft fra 

høsten 2019. Det er enstemmig om at dette fra høsten 2019, trer i kraft. Den som blir med 

inn i FAU sitt i to år. På denne måten vil alle klasser være representerte i FAU. 



  

5) 17. MAI  

• Inger Ann ordner med nøkkel til Duplo bygget. Slik at vi kan samle 17.mai rekvisita der. 

• Se eget ark fra Inger Lise.   

 

 

Referent:  

Mona L. Kjærvoll.  

 

 


