
Referat FAU-møte 25. november 2019 kl. 
1800-1930 
 
 
Tilstede 
Svein Bjarte Sårheim, rektor, svesar@kfskolen.no 
Tordis Nygaard, 2. trinn, tordis@nygaard.org 
Kurt Aasen, 4. trinn, kurtaasen@gmail.com 
Odin Nøsen, 7. trinn, odin@gnuskole.no 
 
Forfall 
Marit Vang, 8. trinn, maritelisabet@yahoo.no 
Torstein Repstad Spanne, 10. trinn, trs@holta-haaland.no 
 
Møteleder: Tordis 
Referent: Odin 
 
 
Sak 19/19 - Innkalling og referat (fast post) 

● Ikke noe referat fra forrige møte. 
● Innkalling til dagens møte er godkjent. 

 
Sak 19/20 - Rektor informerer (fast post) 

● Nybygg er i rute. Overleveringsdato per dags dato 1. juni 2021. 
● 19. mars blir det fest ifm bygget. 

 
Sak 19/21 - Organisering av FAU 

● Dette var forslag til hvordan FAU velges fra FAU-møte 9. september 2019. 
○ Det er valg av FAU på foreldremøte i januar. 
○ Der velges det en FAU-representant for hvert trinn, utenom de trinnene som er 

mindre enn 10 elever. 
○ På første FAU-møtet etter valget konstituerer FAU seg med to representanter 

fra hvert hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10.) og 1-2 vara. Det velges en som sitter 
2 år og en som sitter 1 år - og en (to for 1.-4. trinn) vara. Hvem som er 2 år og 
hvem som er 1 år avtales på møtet. 

○ I januar blir det valgt en FAU-representant fra eksisterende 1. trinn, 3. trinn, 4. 
trinn, 6. trinn, 7. trinn og 9. trinn. 2. trinn, 5. trinn og 8. trinn stiller med en vara 
fra hvert trinn. 

● Odin og Kurt følger med over i nye FAU i januar, så det er ikke nødvendig å velge 
representanter for 4. trinn og 7. trinn i januar. 

● Rutiner for FAU ble skrevet ned i dokumentet “Oppgave til FAU” (som også ligger i 
den delte disken). 
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● Hadde en prat om det var lurt å lage en plattform for FAU der foreldre og skole kan 
lufte og diskutere emner. Dette kan følges opp av neste FAU. 

 
 
Sak 19/22 - Foresatt ønsker at FAU kan oppbevare gaver til tur på FAUs konto 

●  «I år har vi en 9. klassing og vi har nå vært i komiteen for dugnad in mot 10. 
klassetur. Det blir ganske store pengesummer og vi ønsker egentlig ikke å ha disse 
pengene på privat konto. Vi har henvendt oss til rektor og han har sendt oss videre til 
deg. Han har sjekket opp at dersom vi ønsker en skolekonto å ha disse pengene på 
må de opprettes under FAU sitt juridiske område. Kan dere ta dette opp som en sak 
på neste møte.” 

● FAU vedtok at det må lages en rutine for hvordan rutinene skal være rundt hvem som 
kan sette inn og ta ut penger av disse kontoene. 

● Utfordre Torstein til å lage et rutinedokument for hvordan ansvaret rundt kontoene 
kan være. Tordis gir ham beskjed om utfordringen. FAU gjør et forhåndsvedtak for 
den rutinen Torstein utarbeider. 

● Tordis svarer på henvendelsen. 
● Noen føringer bør være: 

○ Det er klassekontakten som disponerer klassens konto. 
○ Det er den som disponerer kontoen som har ansvar for pengene som er på 

denne. 
○ Rutine for overføring av ansvar fra en klassekontakt til en annen. 

 
Sak 19/23 - Eventuelt (fast post) 

● 60% SFO-tilbud - Foresatte som ønsker at et 60% SFO-tilbud kommer tilbake. Skolen 
har et 40%, 80% og 100% tilbud og ser at det kan være vanskelig å tilby 60% i tillegg 
og samtidig få SFO til å gå i null. Som friskole har ikke KFskolen lov til å bruke penger 
fra skolebudsjett til SFO. Rektor skulle se på dette ift neste skoleår. 

 
 
 
Neste FAU-møte blir 12. februar 2020 kl. 1800-1930 
 


