
 

 

REFERAT FRA FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 

Overføringsmøte nytt utvalg 

Tirsdag 03.09.19, KL. 19:00 – 20.30 

Tilstede: 

Cassandra Marie Jensen 

Cathrine Mirkovic Knag 

Gjertrud Ekerhovd, (FAU representant 2. klasse) 

Anne Linn Bjorøy, (FAU representant 4. klasse) 

Einar Òrn Òlason, (FAU representant 5. klasse) 

Camilla Lie Bjorøy, (FAU representant 7. klasse ) 

 

Camilla Stenseth Ølnes SFO Leder 

Renathe Fagerbakke (rektor)  

 

Frafall: 

Ane Camilla, (FAU representant 1. klasse) 

Elisabeth N Wågenes (FAU representant 2.klasse) 

Henric Colvin ( FAU representant 3.klasse) 

Hege Davidsen, (FAU representant 5. klasse) 

Marius Tuv, (FAU representant 6.klasse) 

Arne Eiknes, (FAU representant 6.klasse) 

Marianne Lønne (FAU representant 7. klasse) 

 

Ordstyrer: Cassandra Marie Jensen 

Referent: Cathrine M. Knag 

Leder: Gjertrud Ekerhovd 

Nestleder: Anne Linn Bjorøy 

Sekretær:  

SU & SMU:  

KFU-representant:  

Økonomikomité: Einar Òrn Òlason 



 

 

Nestleder Økonomikomité:  

Lavvo representant:  

Refleksvestaksjon ansvarlig: Camilla Lie Bjorøy 

 

Sak 62.2018/19: Finansiering Lavvo prosjekt 

Lavvoprosjektet er vedtatt og det er satt av penger til prosjektet. Størrelsen på midler som 

kan brukes er imidlertid noe redusert som følge av mindre overskudd etter 17.mai 

arrangement enn forventet. Den siste oppdatering vi mottok om kostnad på Lavvo er i 

størrelsesorden 110.000 derav vi har tilgjengelige midler på ca kr. 60.000. Det resterende må 

det da søkes til Stiftelser, fylkeskommune, velforeningen, legat og øvrige sponsing for å få på 

plass.  

Dette kommer FAU til å bruke en del tid på i år og ønsker at Trude Nyland som har vært 

ansvarlig for prosjektet skal være tilstede på neste møte for å ta saken videre. Det er også en 

kjent sak at en del prosjekter overskrider budsjett og vi må ta høyde for dette før Lavvo blir 

påbegynt for å sikre at det er forsvarlig bruk av midler. 

 

Sak 63.2018/19: Informasjon fra Rektor 

Det er store innsparinger i kommunen som følge av at vår kommune blir en del av Øygarden 

kommune. I tillegg til at ferdigstilling av Bjorøy skole til skolestart har gjort sitt med 

økonomien til kommune. Skolen er ikke helt ferdig og det fortsettes med uteområde på 

skolen der det også er donert et lekestativ fra Åsane Byggmesterforretning AS. 

Helse sykepleier kommer til å være på Bjorøy Skole 2 dager i uken fremover og tidligere var 

dette 1 gang pr uke. Det er også skolelege som skal foreta 5. års kontroll på skolen.  

 
Sak 64.2018/19: Informasjon fra SFO 

Ikke noe spesifikk info fra Skolefritidsordning enn at elevene trives med den nye uteplassen.  

 

Sak 65.2018/19: Annet/eventuelt 

Dette møtet var et overføringsmøtet der nye klassekontakter som Fau består av i 2019/2020 

og fjorårets medlemmer av Fau møtes. Dette for at overgang skal gå smidig samt at viktige 

påbegynte saker blir synliggjort for nytt utvalg. Det skal nå være nye klassekontakter og 



 

 

dermed Fau medlemmer på plass. Referatet er oppdatert med representantene som på 

møtet var avklart og jeg håper de resterende nå er på plass. 

Det er viktig å kommunisere at både vare- og hoved representant skal stille i Fau, da det er få 

klasser og endel verv som skal fordeles.  

Fint om representantene leser retningslinjer for Fau utvalg før neste møte slik at den enkelte 

vet hva de forskjellige vervene består av og at det derfor blir enklere å få fylt vervene.  

De foreldrekontaktene som i fjor har vært Vara- representanter skal i teorien sitte som 

hoved representant til neste år, og det skal på plass ny Vara- representant. 

Neste Møte blir 01.10.19 kl 19-20.30 


