
Referat fra digitalt FAU-møte  

Mandag 02.mai 2021 klokka 19.30-21.00 

 

Deltakere: Geirunn Hanneseth, Knut Einar Olsen, Erik Ormbostad Jørgensen, 

Jeanette Størseth, Elisabeth Myrlund, Linda Farstad Fredriksen, Ingvild Angvik 

Hjelmaas, Eystein Jarp, Line Iren Haugerøy, Vivian Furseth, Frank Robert 

Alfredsen, Maria Sæther Morch og Merethe Kjellnes. 

Ikke til stede: Cecilie Crilly-Rambjør, Adrian Bunes Stene, Renate Larsen og Tina 

Henden. 

 

1. Godkjenning av referat fra sist møte.  

Referat er dessverre ikke sendt ut og kan derfor ikke godkjennes. Forrige 

referat sendes ut sammen med dagens referat.  

 

2.   Saker til eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

3.   Rektor har ordet 

  
- Vi har nesten helt normale forberedelser til 17.mai, selv om dagen blir 

annerledes enn normalt i år også.  
o Tema i undervisningen. 
o Det blir trinnvise prøvetog med sang og hurrarop. 
o Tale for dagen ved noen av 7.klassingene vil bli avholdt digitalt. 
o Alle elevene vil få saftis på skolen den 12.mai. 

 
- Arbeid som blir prioritert av ledelsen fremover: 

o Ansettelser, en avdelingsleder og to lærere. 
o Anskaffelse av læremidler til kommende skoleår. 
o Timeplanlegging. 
o Enkeltvedtak om spesialundervisning. 
o Evalueringer. 
o Valg av satsingsområder for kommende skoleår. 
o Plan for ferieavvikling og SFO-drift 

  
 
 



 

4.   Oppfølging tidligere saker 

• Tilgang til banken 

Vi har fortsatt ikke tilgang på kontoen ennå. Erik har kontaktet Øyvind Taknes 

har fått beskjed om at vi har tilgang, men Erik har ikke fått det ennå. Tina må gå 

innom banken for å få tilgang. 

 

• Elevrådet.  

5000kr er innvilget og lurte på om å få dem kontant, da de ønsker en 

kontantkasse. Dette har Erik gitt tillatelse. Tina må få tak i pengene fra banken 

først. Elevrådet skal deretter gjøre rede for bruk av pengene i etterkant. Lage 

sitt eget kontantregnskap. 

• Uttalelse til Statens vegvesen 

Dette er ikke gjennomført ennå, da trafikkansvarlig ikke har hatt tilgang til 

referat fra forrige møte. Trafikkansvarlig bes ta kontakt med Jan Arve Mjønes, 

som er tidligere trafikkansvarlig på Dale barneskole over flere år. 

• Nærmiljøanlegg 

Erik har behov for folk til å ta ulike oppgaver. Har satt opp 5 punkter som skal 

gjøres. 

1. Spillemidler- sende søknader til spillemidler. Har fått maler fra Innlandet. 

Finne ut søknadsfrister ol. Britt Engvik Hjelle Ansvarlig: Geirunn og Ingvill. 

Frist: før sommeren. Oppmøte mandag 10.5 kl. 19.00. 

 

2. Byggetillatelser – ta kontakt med kommunen for å finne ut om vi må 

sende inn søknader før bygging og evt hvilke tillatelser det er nødvendig 

før vi bygger. Kontakte blant annet kommunalteknikk Kings Burda, Tor 

Håkon Taraldsen. Ansvarlig: Eystein og Elisabeth, frist før sommer. 

Oppmøte mandag 10.5 kl. 19.30. 

 

3. Innsamlingsaksjon – Elevrådet skal inn med invitasjon, dør til dør aksjon. 

Linda, Line og Frank så snart som mulig. Oppmøte mandag 10.5 kl. 20.00 



4. Dugnadsansvarlig – Prosjektansvarlig. Lage plan for en gjennomføring av 

de ulike prosjektene. Kontakte og organisere foresatte til å utføre 

arbeidsoppgaver. Etablere kontakt med parksjefen Kinga Burda i forhold 

til lån av utstyr. Kontakte Anders Iversen på Kvgs. Ansvarlig: Resten av 

FAU-gjengen. Frist: til høsten. Oppmøte mandag 10.5 kl. 20.30. 

 

5. Sponsorer – Ringe sponsorer. Ansvarlig: Erik og Merethe. Frist: På 

overtid. 

Gruppene møtes neste mandag 10.05, se eget tidspunkt i gruppene. Alle 

gruppene skal ha en halvtime hver hvor Erik deltar på alle møtene. 

 

5.   Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt i dag. 

 

Neste møte mandag 7.juni. kl. 19.30-21.00 

 

Kristiansund 03.03.2021 

Geirunn Hanneseth 


