
 

Møtereferat 
 

 

 
Gruppe: Styret i FAU og rektor 
Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole 
Møtedato/-tid: 18.04.17  
Møteleder Jan Ove Referent: Anette 
Deltakere: Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Kjetil Jensen (Kasserer), Jan Erik 

Norland (Styremedlem), Randi Oftedal (Styremedlem og leder arbeidsgruppe), Jan 
Ove Johansen (Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Eldrid Robberstad (Styremedlem), 
Anette Bø Berge (sekretær), Hege Nævdal (SFO leder), 

Forfall:  
Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

   

 
Sak nr.:  Ansvar 

 

AGENDA:  

Saknr Saksliste 
  REFERATSAKER 

Godkjenning av referat fra Styremøte 07.03.17 

Info om møte SU 

Info om møte(r) med Fylkesmannen og tilsynet.  
  
Merk: Styremøtereferat sendes ut, og vi vil kun gå igjennom 
eventuelle innsigelser. (Ansvar:  Anette).   
  

  INFORMASJON FRA REKTOR 
Tilbakemelding elev og foreldreundersøkelsene 

Status fra kommunen og arbeidet med ballbingen.  

Status fra solidaritetsdagen. 
  INFORMASJON FRA SFO-LEDER 

(ingen innmeldinger p.t.) 

  INFORMASJON FRA ARBEIDSGRUPPEN 
Status om dugnaden 20.04.17 

  

  INFORMASJON FRA KASSERER 
5.1. Generelt ift økonomi 

5.2. Status 17.mai og Mcash, Vipps 
  

  EVENTUELT 
Audun Hiis kommer for å orientere om utfordringer me
blant annet «Endelig fredag», og ønsker om samarbeid. 

  
  

 

 



Sak nr.:  Ansvar 

 
 

19/17 

Informasjon fra kasserer: 
Betalt støtte for tur til Sirdal og skøyte tur. 
Nye konto nummer og vipps er oppe og går 
Det som mangler er nattsafe og 
Mail kontakt med 17 mai komité, de øsnker å få til mcash men det er dårlig 
dekning i hallen, så dette er ikke avklart. 
Veksel skal ordnes  
17 mai program for bogafjellhallen skal lages 17 mai komiteen skolen er 
behjelpelig med å printe de ut og gi de til elevene. 

 

20/17 
Arbeidsgruppeinfo: 
Dugnad på torsdag 20.04.17 
Redskaper må tas med, husk å merke dem. 

 

21/17 

Til info: 

Referat fra Su møte 20.03.17 blir gjennomgått.  

Lest opp forslag til høringsuttalelse 

Det blir fortalt litt om hvordan tilsynet er blitt gjennomført, og intervjuet som 
leder og nestleder var med på. 

 

22/17 

Info fra rektor: 
- Gjennomgang fra foreldreundersøkelsen 
- Gjennomgang av elevundersøkelsen 

Disse blir lagt ut på nettet. 
Ballbingeoppgradering: deler er bestilt,  
Solidaritetsaksjonens oppsummering ligger ute på nett. 

 

23/17 

Besøk fra Audun Hiis – Åpen hall/endelig fredag. 
- Det har vært en veldig vekst  
- 50 stk 8-10 klassinger (har vært oppi 130 stk) 
- 150 stk 5-7 klassinger pr. gang 
- Det er knapt med folk og det ønskes et samarbeid med foreldrene på 

Bogafjell skole. 
- Hvor mange voksne trenger man pr gang? 4 stk fra kl 18-20 

Og 2 stk fra 20-22. 
- Dette er ikke hver fredag, men gjelder annenhver fredag 

(partallsuker). 
- hvordan er det med å drifte kiosken og få til inntjening til f. eks FAU, 

det blir også nevnt at skolekorpset stilte seg positive til å stille, men 
de ønsket også å få litt igjen for å drive kiosken, dette fikk de ikke lov 
til. Audun Hiss kjenner ikke til dette, og stiller seg uforstående. Da 
må det være et resultat av feil kommunikasjon. 

- FAU – har mye på årshjulet, og det skal til revurdering om vi skal ta 
noe vekk. Vi stiller oss positive til å støtte opp om dette tilbudet. 

- Hvis korpset ønsket å hjelpe og drive kiosken, så ønsker vi å snakke 
med korpset, det kan Audun Hiss også gjøre.  

 



Sak nr.:  Ansvar 

- Drøfting, og prosessen må vi få til de neste møtene. 

24/17 

Eventuelt: 
- 7 trinn 

Gir vi noe støtte til trinnet/klassene til avslutning. Det bes om at det 
sendes inn skriftlig søknad.  

 

 
 
Neste møte:   
Innleveringsfrist for saker til neste møte:  
 


