Referat FAU-møte 251021
Til stede:
8. klasse:
9. klasse:
10. klasse:
Fra skolen:
Forfall:

Isabel Nymo 8A, Marion Dalen 8B, Turid Kjetland 8C, Hilde Risholt 8D
Anne Maren Fidje Fjærbu 9A, Rolf Knutsen 9A, Torunn Linga Sigvaldsen 9B, Per Arne
Tønnessen 9C, Espen Eikemo 9C
Trine Lise 10 A, Karianne Haugaas Alne 10 C
Aina Venemyr Terjesen
Camilla N. Lysvoll 10 B

Agenda:
1 Retningslinjer for foreldrestyrte skoleturer:
Kommet inn forslag om noen endringer i retningslinjene, det resulterte i ny drøfting og FAU landet på
følgende:
Navnet endres fra Retningslinjer til Veileder. Det presiseres at det er turkomitéens valg om
veilederen benyttes. Vi endrer også noe på teksten med turforslagene. De forslagene som står der
nå, tas med som eksempler. Vi mener at vi ikke skal knytte det til en enkelt turoperatør, men det er
fint å gi gode råd om turer. Isabel lager utkast og sender til de øvrige.
FAU ønsker også å ha med i veilederen at det er opp til den enkelte turkomité om de har dugnad til
felleskasse eller til den enkelte elev, og at det kan være et alternativ å betale turen i stedet for
dugnad.
Det bør tas med at dersom man velger tur til en konsentrasjonsleir, vil man kunne søke offentlig
støtte – ca 7-800 kr per elev.
Inntekt fra 17. mai-komité: Forutsettes fortsatt å gå til tur i tiende. Dette er vedtatt. Vi legger videre
til grunn at midlene tildeles uansett om veileder følges eller ikke. Dette må endres i teksten.
MERK: Briefing om skoletur og veileder må gjøres på første FAU hvert år.
Midler:
Uklarheter rundt tildeling av kommunale midler og hvor mye som står på 17. maikomiteens konto fra
tidligere. Det har kommet 20.000 fra kommunen som koronastøtte til 17. maikomiteen for i fjor,
dette er fordelt mellom niende og tiende.
Marion hører med 17. maikomiteen om egne midler til åttende klasse. Niende og tiende er avklart*.
2 Skoleball:
Økonomi: Tidligere har skolen administrert. Snakk om ca 40.000/ år.
Anbefales å opprette et styre, slik at vi kan få vipps og bankkort. Uheldig at det må opprettes private
konti til slike ting. FAU-leder foreslår at vi lager et styre bestående av FAU-representanter, som kan
vedvare år etter år, alt kan da avklares på FAU-møter. (Ref brreg.no/ registrering av FAU).
Generalforsamling avholdes samtidig med første FAU-møte hvert år.

Man kan da ha flere konti – en til ball, en til skoletur osv. Men – uklarheter om regnskaps- og
revisjonsplikt. Dette utredes nærmere, vi må gjøre ting riktig. Foreløpig kun ballet som administreres
slik.
Vedtak:
Vi oppretter en forening som registreres i Brønnøysundregistrene. En representant fra hvert trinn. En
ny representant hvert år, som erstatter for tiendes repr.
Medlemmer i styret i foreningen, valgt 25.10.21:
Torunn Linga Sigvaldsen leder, niende klasse, styremedlemmer: Isabel Nymo, åttende klasse,
Karianne Haugaas Alne, tiende klasse.

3 Eventuelt:
Dårlig med lisenser og skolebøker? Har elevene tilstrekkelige hjelpemidler?
Ble litt trøbbel i starten av skoleåret på grunn av manglende lisenser, men skolen har hele tiden hatt
tilgang til stoffet de trenger i «Univers». Det er nå bestilt tilstrekkelig antall lisenser, situasjonen er
løst.
(Unibok – kan bla i digital bok, lettere tilgjengelig. Alternativt: Univers der de finner stoffet på annet
vis, litt vanskeligere tilgjengelig, eks ikke sidetall, du kan ikke bla, du må klikke mer – hjelper med
lenker).
Kommer fram at det har vært reaksjoner på dette, men positivt at stoffet hele tiden er oppdatert.
Dette er først og fremst et spørsmål om økonomi.
Status utbygging av skolen
Nylig presentert utbyggingsforslag i kommunestyret, og de må ta stilling til løsning. Vet ikke mer enn
dette per nå.
Orienteringssak fra Aina/ skolen – etter innspill fra elevrådet





Gjenåpning av kantina – forhåpentligvis i løpet av uke 42, i hvert fall to-tre dager i uka.
Kantinekort eneste mulige betalingsmiddel.
Bålkos i skolegården med litt varmt å drikke
Musikk i kantina
Åpne hallen i storefri et par dager i uka.

Kantinedrift
Diskusjon rundt dette med kantinedrift. Skolen har ikke mulighet til å drive på annen måte enn dette
nå. Ikke kapasitet eller økonomi til andre ting.
Midler forts*
Oppfølgingsspørsmål om midler fra kommunen til tur for dagens niende klasse. Ingen inntekt fra 17.
maifeiring? Anne Maren sjekker opp mtp midler fra kommunen.
Vakter på ball:
Ballet blir 28. januar 2022. Åttende klasse bedt om å stille 2 vakter fra hver klasse. Send melding til
Torunn med navn og tlf nr innen 15. november 2021.

Vi glemte å avtale nytt møte. FAU-leder innkaller til nytt møte i november.

Karianne H. Alne
referent

