
Møtereferat 
 

 

 
Gruppe: Styret i FAU og rektor 
Møtested: Lærerværelse Bogafjell skole 
Møtedato/-tid: 06.12.16  
Møteleder Jan Ove Referent: Anette 
Deltakere: Kjetil Jensen (Kasserer), Jan Erik Norland (Styremedlem), Jan Ove Johansen 

(Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Eldrid Robberstad (Styremedlem), Anette Bø Berge 
(sekretær), 

Forfall: Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Randi Oftedal (Styremedlem og 
leder arbeidsgruppe), Hege Nævdal (SFO leder) 

Kopi til: Alle 

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

   

 
Sak nr.:  Ansvar 

 

AGENDA: 
1.       Godkjenning referater 
Ø  Styremøte 01.11.16 (se vedlegg) 
2.       Informasjon fra Rektor 
Ø  (ingen innmeldinger p.t.) 
3.       Informasjon fra SFO-leder ikke til stede. 
Ø  (ingen innmeldinger p.t.) 
4.       Informasjon fra Arbeidsgruppe 
Ø  (Ingen innmeldinger p.t.) 
5.       Informasjon fra Kasserer 
Ø  5.1. Generelt ift økonomi 
Ø  5.2. Status hjemmesider, og videre plan 
Ø  Vi har egne saker med forslag om hhv stiftelsesdokument og 
vedtekter FAU for Bogafjell Sandnes 
·   Dette tas under eventuelt, da vi kan fristille Rektor og SFO-leder 
under disse sakene. 
6.       Status Bingo, og 17.mai 
7.       Mottatt forslag om foreldrevakter/-ledere under ÅPEN HALL, 
som del av årshjul 2017/2018 
Ø  Forelder på skolen ber oss å vurdere foreldredeltagelse i «ÅPEN 
HALL»-tilbudet, og at dette kommer inn som del av årshjulet til skolen 
for skoleåret 2017/2018. 
Ø  Se vedlagt e-post. 
·   Åpen hall er et kommunalt tiltak for bydelen, men de sliter med å få 
foreldre til å stille som ledere. 
·   Det var 270 stk innom Åpen Hall for noen uker siden. 
·   Tilsvarende forespørsel blir sendt til FAU Buggeland. 
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·   Åpen Hall har (slik jeg forstår det) ikke vært interessert i å spille på 
lag med Popcorn-disko tiltaket vårt (skoleorkesteret), som hadde kunnet 
løst vaktordninger. 
8.       Mottatt forslag om å støtte med midler til psykososialt miljø i 
kl.6D. 
Ø  Se vedlagt e-post. 
·   Forelder har planlagt å invitere klassen hjem i skoletiden torsdag 
1.desember for julegrøt og kos. 
·   De mener klassen fremdeles sliter med problemer etter klassedeling 
november 2015. 
9.       Eventuelt 
Ø  9.1. Forslag om å stifte foreningen «FAU Bogafjell skole». 
·   Hvorfor melde oss inn i frivillighetsregisteret og 
brønnøysundregisteret? 
o   Kjetil og Jan Ove informerer og foreslår stiftelsesdokument – se 
vedlagt pdf. 
o   Hvilke vedtekter bør vi da ha, og hvordan er de 
«fremskaffet/etablert» - se vedlagt pdf. 
Ø  9.2. Hvis tid – Jan Ove kort info om styrets arbeidsform og roller i det 
videre, og oppstart av en årsplan. 

45/16 

Notater fra arbeidsgruppen: 
- Dokumenter fra avtroppende leder er enda ikke overført. 
- Bingo –  
- Det har blitt gjort mye med uteområdet de siste årene så for 

arbeidsgruppen er det mindre å gjøre.  
Hva har vi lyst til å gjøre? Få til en bedre Fau nettside. 

- Skoleveien v/helgø er mørk, det burde vært bedre lys der. 
- Skogen der ved Håbet bhg. Der burde det kommet en bom, slik at 

barna må bremse når de kommer ut av skogen. Lys? Monica og Jan 
Ove, Therese 

- Lys ved skogvokterveien (gangstien).-Kjetil tar ansvar for dette. 
- Bruen over motorveien skulle vært dobbeltsikret. Dette har vært 

forsøkt før. Den har blitt utbedret. Hva med veivakt?? Er dette noe 
skolen burde ta tak i? At en voksen kan ha vakt v/ broen? 

- Hjemmesiden: 
Gammel info må overføres til ny side. Det er fremdeles noe vanskelig 
å finne frem. Men hva med vår egen sider? Facebookside for FAU ?? 

- Henvendelse fra Åpen hall. – Se sak nr. 52/16 lenger nede i referatet. 
-  

 
 

46/16 Saksliste punkt 1: Godkjenne referat fra forrige møte – Referat ok  

47/16 

Saksliste punkt 2: Info fra rektor: 
- Foreldreundersøkelsen. Frist 06.01.2016. Rektor vil sende ut 

påminnelse før fristen går ut. Til nå har ca. 20 % svart.  
- Elever svarer på skolen. 

 

48/16 
Saksliste punk 4: Informasjon fra arbeidsgruppen: 
Bingo og 17 mai. 
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Borgar har ikke hatt mulighet til å stille. 
2 hovedpremier – Eldrid tar ansvar for dette. 
Hva var beløpet på hovedpremiene i fjor?? Kjetil finner ut av dette og gir 
tilbakemelding til Eldrid.   

49/16 

Saksliste punkt 5: Info fra kasserer: 
Punkt 5.1: Siden sist, har vi fått inn tv aksjon kroner ca. 6000 kr. 
Ut er ca. 5000 kr til transport til biblioteket. 
Fint om vi kan få de ulike transport/aktivitetene inn i årshjulet. Slik at det 
kommer i system, det som er tilbakevennende.  
Ballbingenettet – budsjettere inn for å vedlikeholde nettet. Kommunen har 
enda ikke kommet tilbake med pris for nettet. 

 

50/16 

Saksliste punkt 6: Status bingo og 17 mai. 
Borgar skal være med å ta ansvar for bingo. 
Eldrid får inn hovedpremie. 
Viktig å gi ut informasjon til klassekontaktene. Det skal være deltakelse fra 
foreldre, ikke bare å levere kake.  
Lokale: beste alternativ er bydelshuset. 
For at alle skal få tydelig informasjon; Bruke e-post, med kopi til alle. 
 
17 mai Komiteen må ha oppstartsmøte ved årsskiftet. 
 
FAU har et eget lager på skolen. Der er det servietter, kaffekopper o.l som har 
vært kjøpt inn til tidligere arrangementer. Det hadde vært bra å på sikt få til et 
regnskap på dette lageret slik at vet hva som er der.  

 

51/16 

Saksliste punkt 7: Åpen hall - Innspill fra arbeidsgruppe -  Vi syns at dette er 
et flott tilbud og vi ser at dette er et kjempefint tiltak for bydelen. I første 
omgang kan vi være behjelpelige med å markedsføre arrangementet og ha 
egne frivillige påmeldingslister. Legge det ut på hjemmesidene. 
Vi er midt inne i et skoleår og vi har allerede et omfattende årshjul, hvis noe 
nytt skal inn – så må noe ut.  
Kan vi få inn reklame fra Åpen hall, gi dette ut til klassekontaktene for de 
klassene det gjelder.  

 

52/16 

Saksliste punkt 8: Mottatt forslag fra klasse 6 D. 
Støtte til psykososialt miljø.  
Klassekontaktene i de andre klassene (samme trinn) kan få samme tilbud. 
Samme type tiltak, til ca. samme pris, det skal inkludere hele klassen. 
FAU støtter dette.  

 

53/16 

Saksliste punkt 9: Eventuelt: 
- Utlevering av oversikt over rollefordeling. 
- Viktig nå på vinterstid: Alle foresatte må også huske å snakke med 

barna sine om refleks og hjelm bruk. Ser du noen som klatrer på 
bruen, si i fra at dette ikke er greit. Kanskje det hadde vært en ide å få 
inn politiet til å komme på besøk? Rektor sier at han kan påta seg 
ansvar for å kontakte politiet og spør. 

 
Om å registrere FAU i Brønnøysund og frivillighetsregisteret: 
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Man får egne kontoer, nå ligger de under skolen. Ved å registrere oss kan vi 
også bruke mCASH/vipps og andre betalingsmetoder. Vi vil også vise oss 
som en mer fristilt organisasjon. Når man ikke er registrert er det vanskeligere 
å søke om støtte fra f eks. Sandnes Sparebank siden man er «underlagt» 
kommunen. At de som skal støtte oss ikke vil, fordi dette er kommunen sitt 
ansvar allerede. 
Er dette noe som kan gå imot å være i disse registerene? 
 
Vedtektene er utformet bredt, med tanke på fleksibilitet. Det er laget 
vedtekter tilpasset FAU og det vi ønsker å bidra med. Vedtektene blir 
gjennomgått. Det blir gitt kommentarer til vedtektene.  

 
Neste møte er 3 januar 
Arbeidsgruppe 19-20 
Styre 20-21 

 

 


