
 

 

FAU Iglemyr 

Møtereferat 07.04.2022  SANDNES 

 

DELTAKERE 

Tilstede: 
Trond Johnsen 
Hege W. Røyneberg 
Annelene Pengerud (møteleder) 
Lars Andre Kalve 
Nils Stensrud (referent) 
 
Fra skolen: - 
 
Ikke til stede:  
Lise Landøy, Irmelin Sætre, Rima Kiblawi, Knut Henriksen, Kristin Beer Austvoll, Anette Jordal, Susan B. 
Steinskog, Monica Magnussen, Kjetil Gjerdevik, Ingrid Eek Heldstab, Trude Svanes, Camilla Bø, Gisle 
Hagen Helbæk.  
 

 

 
 
 
 
 

1 INFORMASJON FRA REKTOR   

 
• Rektor var ikke til stede. Kort orientering v/møteleder etter samtale med rektor. Mer utfyllende 

orientering i neste møte.  

 
 

2 MØTER SU OG SMU 
  

 
• Gjennomgang av resultater fra elevundersøkelse 

• SU-leder er innkalt til utviklingssamtale med skoleeier 27.04.2022   

   

3 ØKONOMI/BUDSJETT   

 

• Kasserer har gjennomgått økonomi og budsjett 

• Er på budsjett ift inntekter og utgifter inneværende år. Fått inn 34’ og brukt 23’, men 

mangler faktura fra skidag 5-7 trinn. 

• Det legges til grunn at skolen fra nå av dekker buss til leirskole, da dette nå er en lovfestet 

aktivitet (fra 2019). Dette er også diskutert med rektor. Skolen har tidligere dekket dette. 

• FAU sin økonomi er stram og avhenger av inntekter fra 17. mai lotteri. Forventede 

inntekter er nedjustert ift elevtall. Behov for 40’ i inntekt per år for å opprettholde 

initiativnivået, herunder foreldreforedrag, buss skidag, avslutning 7. trinn, Åpent hus og 

17. mai. Lotteri på 17. mai må da ha et overskudd på 35’. FAU må også ta stilling til 

akkumulerte midler på konto. 

 

4    FORELDREMØTE I REGI AV FAU   

 
• FAU har ansvaret for innhold på vårens foreldremøte. Det planlegges for å avholde foreldremøte 

med foredrag i løpet av mai. 



 

• FAU nestleder har kontaktet Barnevakten. De kan stille med foredrag/temakveld om 

nettvett/gaming. Dette avklares videre i neste FAU møte. 

 
 

5   EVENTUELT   

 

• Nestleder vil i neste møte i SMU stille spørsmål vedrørende sykkelstativ som benyttes på skolen, 

og om disse er godkjent i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. 

• Nils J. Steinsund går ut av FAU. Avklarer med vara at vedkommende stiller i kommende møter.  

 


