
 

Møtereferat 
 

 
Gruppe: Styret i FAU og rektor 
Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole 
Møtedato/-tid: 03.10.17  
Møteleder Jan Ove Referent: Anette 
Deltakere: Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Kjetil Jensen (Kasserer), Jan Erik 

Norland (Styremedlem), Jan Ove Johansen (Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Anette 
Bø Berge (sekretær),  

Forfall: Randi Oftedal (Styremedlem og leder arbeidsgruppe), Hege Nævdal (SFO leder), 
Eldrid Robberstad (Styremedlem) 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

   

 
Sak nr.:  Ansvar 

 
AGENDA:  
 

 

 

1 

REFERATSAKER 
1. Godkjenning av referat fra Styremøte 12.09.17 
2. Godkjenning av referat møte i KFU 28.09.17 
3. Info fra møte i SU 02.10.17 – referat kommer. 

  
Merk: Styremøtereferat er sendt ut, og vi vil kun gå igjennom 
eventuelle innsigelser, og status på pågående saker. 
  

  
Til godkjenning

  
2000-2

2 
INFORMASJON FRA REKTOR 
Fast innspill: status psykososialt miljø, evnt. vedtak/tiltak. 
Annet? 

  
Til drøfting 
  

  
2015-2
  

3 INFORMASJON FRA SFO-LEDER 
         (ingen innmeldinger p.t.) 

  
  

  
2025-2

4 

INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPEN 
Status TV‐aksjonen. 
Status ny arbeidsgruppe, hvem er re‐utnevnt og hvem er nye. 
Eventuelt. 

  

  
Til info   

2030-2

5 
INFORMASJON FRA KASSERER 
Status. 
Budsjett kommende år. 

  
Til info 
Til info 

  
2045-2

6 PLANLEGGING ÅRSMØTE Til godkjenning 2050-2

 



Sak nr.:  Ansvar 

 

  

7 
PLANLEGGING COS 
  
(Har Anette og Eldrid fått tak i Engelien?) 
  

8 
STATUS TILBAKEMELDING FRA ARIEL, OG STYRETS 
INNSTILLING 
  
  

8 
EVENTUELT 
  
  

47/17 

Godkjenning referater:  
- styremøte 12.09.17  
- referat fra KFU 28.09.17 

Jan Erik Norland melder seg som varamedlem i KFU 
Referater godkjent. 

 

48/17 

Informasjon fra rektor: 

- fast innspill fra rektor 
- Sandnes kommune går inn for satsing av Chrome book. Skolen vil 

bygge dette ut så godt de kan, men det vil ta tid. Resultatet vil først 
ses om 1 år.  

- Liten rydde jobb er gjort på lageret. Det gjenstår enda en del jobb 
med rydding. Men når det er gjort vil lageret være klart for deling 
med FAU. 

- Åpent møte 26.10.17 for økonomiplan 
- Trivselsleder programmet er i gang. Trivselsledere har vært på kurs. 

 

49/17 

Informasjon fra SFO leder 
Ingen saker. 
FAU ønsker forslag til en tekst fra SFO leder som FAU kan legge ut på 
nettsiden for å fremme satsingen som SFO er i gang med. 

 

50/17 

Informasjon fra arbeidsgruppen 
Tv- aksjon –  

- Oversikt og planlegging av tv-aksjonen ble gjort på møtet med 
arbeidsgruppe. 

- Informasjon om fordeling av arbeidsoppgaver – Kjetil kan også stille 
- Hvem tar man kontakt med dersom man får tips om falske 

bøssebærere.  

 

51/17 

Informasjon fra kasserer  
- Vedrørende refusjon av et beløp fra 17 mai – må få kvittering og 

beskjed om beløp – Anette tar kontakt med vedkommende 
- Vedrørende årsmøte – saker som man ønsker å ta opp må være inne 

innen 2 uker før årsmøte med saksliste som skal være klar 1 uke før 
årsmøtet.  

- Årsmelding, regnskap revidert og forslag til budsjett. 

 



Sak nr.:  Ansvar 

- Høre med kommunen om de etter hvert kan overta vedlikehold av 
ballbingen.  

52/17 

Planlegging av årsmøte: 
- Noen opplever at noen klasser stryker fra årshjulet. 
- Det ønskes at årsmøtet er obligatorisk både for klassekontakter, FAU 
representant og varamedlemmer. Da ønskes det også å snakke om hvilket 
ansvar man har når man påtar seg en rolle. 
- Er klassekontaktene klar over at det er de som skal kalle inn til foreldremøte 
på våren? 
- På årsmøtet: valg av nytt styre – hvem fortsetter og hvem stiller seg til 
valg/stiller plassen sin til disposisjon? Viktig å bli meldt inn før årsmøtet. 
Man må være fremtidsrettet med tanke på at det er viktige roller som skal gå 

av i styret i FAU i de kommende år. Vi ønsker kontinuitet i styret, og 
må ivareta de som skal være igjen og være pådrivere. 

Vi trenger en nestleder, en som leder arbeidsgruppen (kan være samme 
person) Jan Erik Norland melder seg. 

 

53/17 

Planlegging COS kurs: 
Eldrid skulle ta kontakt. Det er ikke gitt beskjed om hun har fått kontakt. 
Anette spør Eldrid. Dersom det ikke har vært kontakt sender Anette mail til 
Engelien. 

 

54/17 

Tilbakemelding fra Ariel og styrets innstilling. 
Det vises til notat etter møte med Ariel foto den 01.10.17 
 
Oppsummert: 
Ariel foto leverer en god og prisdyktig tjeneste til skolen.  

 

55/17 
Eventuelt: 

- Status 17 mai komite neste gang.  
 

 
 
Neste møte:   
Innleveringsfrist for saker til neste møte:  
 


