
Referat FAU møte, onsdag 4. november.  
 
Tilstede: Rektor: Ragnhild Knudsen Magerøy, 1a: Alma Tennebø, 1b: Kristin Wolff Anglevik, 2b: Linda-
Cecilie Sæterdal, 3a: Linn Straume, 3b: Silje Algrøy, 4b: Ingrid Marie Soldal, 5a: Knut Idar Haugland, 
5b: Jane O’ Farrell, 6a:Silje Hemmingsen Bjorøy ,7a: Inge Andreas Larsen og 7b: Thomas Tvedt    
 
Ikke tilstede: 2a: Esther Elmeleche Tysse, 4a: Kristin Sårheim, 6b: Trude Aase Nilsen 
 
FAU ble avholdt digitalt, via Teams, onsdag den 4. november, kl 20:00.   
 

1. Konstituering av FAU 2020/2021 
• FAU-leder: Alma Tennebø (1a) 
• FAU – nestleder: Ingrid Marie Lie (4b) 
• Kasserer: Jane O’ Farrell (5a) 
• Referent: Kristin Wolff Anglevik (1b) og Linn Straume (3a) 

 
 

2. Møterekke:  
Det ble avtalt at FAU-møtene skal avholdes den første mandagen i måneden, kl. 21:00. 
Rektor, FAU-leder og nestleder lager møteplan for tiden fremover, etter dagens FAU-møte. 
Grunnet koronasituasjonen ble det drøftet at det var mest hensiktsmessig å avholde 
fremtidige møter digitalt, via Teams. Det ble også nevnt av rektor at det er mulig å booke to 
av klasserommene på skolen til FAU møter, dersom ønskelig. Det er ikke mulig å booke 
klasserommene dersom skolen er på «rødt smittenivå».  
 
 

3. Rektors deltagelse i fremtidige møter: 
Det ble avtalt at rektor deltar på første halvdel av møtene. Her vil hun dele diverse 
informasjon om hva som «rører seg» på skolen o.l.  
 
 

4. Kommunalt FAU: 
Knut Idar kom godt i gang med kommunalt FAU i sin periode som FAU-leder. Grunnet korona 
situasjonen ble dessverre videre arbeid med KFAU satt på vent. Under dagens møte ble KFAU 
tatt opp igjen. Knut Idar har gode relasjoner fra i fjor, som han vil kontakte for å avklare 
deres videre interesse for saken. Rektor stilte seg også disponibel til å samle inn mailadresser 
og kontakter til de ulike FAU-lederne rundt om i Øygarden kommune.       
 
 

5. Innmeldte saker:  
Flere av klassekontaktene har etterspurt midler til klassekassene. Det ble på dagens møte 
besluttet at pengene skal fordeles med tilsvarende ordning og sum som fjoråret. Rektor 
sender ut melding på Transponder til klassekontaktene, der hun ber de sende kontonummer 
til FAU representanten i hver av klassene.    
 
Takk for oppmøte, velkommen igjen   



 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


