
1. Referat FAU møte, tirsdag 7. juni 2022  
 
Tilstede: 1b: Esteban Meneses, 2a: Alma Tennebø, 2b: Kristin Wolff Anglevik, 3a: Lene 
Holbæk, 4a: Linn Straume, 4b: Geir Ole Johansen, 5a: Kristin Sårheim, 5b: Ingrid Marie 
Soldal, 6a: Ingelin Våge, 6b: Jane O’ Farrell, 7b: Trude Aase Nilsen.  
 

2. Ikke tilstede: 1a: Silje Karin Myhr Algrøy, 3b: Linda-Cecilie Sæterdal, 7a: Otto Christian 
Alexander Kaurin Nilsen 
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, tirsdag den 7. juni, kl 20:30.   
 

 
1. Lagringsplass for FAU på skolen: 

 FAU har tilgang til en bod nede i kjelleren på skolen, som de har besluttet at de 
ønsker å innrede med praktiske hyller. Ved montering av gode hyllesystemer vil man 
få laget gode systemer, samt økt lagringsplass. Ingelin klarerer oppsett av hyller med 
skolen, og bestiller inn hyller ved klarsignal fra skolen.    
 

 Det ble videre besluttet at det skal avholdes en dugnad den 23. august, kl. 17:30 for å 
begynne på opprydning av boden til FAU.   

 

2. 17. mai - Kommentarer fra 17. mai komitéen/FAU:  
 Det er besluttet av FAU at det fra neste skoleår (2022/23) blir 2., 4. og 6. trinn som 

sitter i 17. mai komitéen. Endringen blir kommunisert ut, slik at de det gjelder får 
informasjon om dette.  
 

 Det er også et ønske om å tilføye et ekstra verv ved konstituering av nytt FAU – 
«Leder av 17. mai komitéen»   
 

 17. mai var vellykket – mye pga. været som viste seg fra sin beste side.  
 

 Til neste års arrangement er det er stort ønske fra FAU at det jobbes for at 
gymsalen kan inkluderes i 17. mai arrangementet. FAU mener at den bør være 
tilgjengelig for bruk. Det ble i den sammenheng, nevnt som et forslag, om et 
dekke over gulvet kan være en alternativ løsning? Kanskje Sotra Arena har 
dekke man kan forespørre om å låne?  
 

 17. mai komitéen/FAU vil i etterkant av arrangementet sende en uttalelse til 
administrasjonen på skolen, vedrørende årets gjennomføring av 17. mai.  
 

 Det var noen penger som ikke kom inn i forbindelse med loddsalget, men det 
var veldig lite i den store sammenhengen. Ellers fungerte systemet med 
kontantfri løsning godt, der både bongsalg og Vipps gjorde nytten.  

 
 Ikke alle liker brus, så til neste år kan det vurderes litt flere alternativer – med 

og uten kullsyre.  
 



 Det er også konkluder med at det var alt for mye kaker. Komiéen vurderer det 
til at det er tilstrekkelig med 3 klassetrinn som baker. For ekstra omsetning kan 
2 for 1 eller lignende vurderes mot slutten av arrangementet.  

 
 FAU sin økonomi er bra etter vel gjennomført 17. mai. Ca 185’ på konto. Ca 104’ i 

loddsalg. Bonger, kafé m.m. på selve 17. mai    

 

3. Siden forrige FAU-møte er foredraget med Guttorm «Trygg i fellesskap» avholdt. Det er i 
etterkant gitt gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt.   
 

Saker til neste møte høsten 2022:  
1. Belysning  
2. Dekke i bingen  
3. Bruk av basketmål  

 

 

Takk for oppmøte. Riktig god sommer  
 
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume    


