
1. Referat FAU møte, mandag 2. mai 2022  
 
Tilstede: 1a: Silje Karin Myhr Algrøy, 2b: Kristin Wolff Anglevik, 3a: Lene Holbæk,  
3b: Linda-Cecilie Sæterdal, 4a: Linn Straume, 4b: Geir Ole Johansen, 5a: Kristin Sårheim, 
5b: Ingrid Marie Soldal, 6a: Ingelin Våge, 6b: Jane O’ Farrell, 7a: Otto Christian Alexander 
Kaurin Nilsen, 7b: Trude Aase Nilsen.  
 

2. Ikke tilstede: 1b: Esteban Meneses, 2a: Alma Tennebø.  
 

FAU ble avholdt digitalt, via Teams, mandag den 2. mai, kl 20:30.   
 
 

1. Elevkveld: 
 Kjekt for barna med elevkveld – lenge siden sist.  
 Trude handlet inn kioskvarer.  

i. Til neste elevkveld; Trenger ikke hot dog. Ble ikke særlig omsetning på det. 
ii. Av drikkevarer var det Fanta Exotic som var favoritten.  

iii. I etterkant av arrangementet ble det konkludert med at det må være 
tilstrekkelig med vakter, både ute og inne.  

iv. Det er også viktig å poengtere at dersom noen vakter føler seg «til overs» er 
det gjerne andre «poster» man kan bidra på. Her må hver og en ta ansvar slik 
at fordelingen blir fornuftig.  

v. Neste elevkveld avholdes til høsten.    
 

2. Lagringsplass: 
FAU har tilgang til en bod, nede i det gamle sløydrommet, med begrenset lagringsplass. 
Vegg-i-vegg med denne boden er det en annen bod som FAU ønsker å kunne disponere, om 
mulig. Da kan man ved å sette opp gode hyllesystemer få tilstrekkelig lagringsplass til 
eventuelt overskuddsmateriell som brus, tørrvarer o.l. som handles inn til ulike 
arrangementer på skolen.  
 

3. 17. mai:  
 Kommentarer fra 17. mai komitéen:  
 Komitéen har nå erfart at det er for lite medlemmer i komitéen med kun  

3. og 6. trinn.  
 Et ekstra trinn ønskes inn i 17. mai komitéen  
 Det ble foreslått og bestemt at dette blir 2.4. og 6. trinn fra neste skoleår (2022/23) 
 Det er også et ønske om å tilføye et ekstra verv ved konstituering av nytt FAU – 

«Leder av 17. mai komitéen»   
 Kasserer ønsker å få tilsendt kvitteringer o.l. per e-post, for bedre oversikt og 

kontroll, IKKE messenger, Facebook og SMS.   
 

Komitéen oppfordrer de som har anledning til å kjøpe bonger på forhånd. Forhåndssalget vil 
foregå under dugnaden den 16. mai. 
 

4. Rektor ønsker innspill til foredraget med Guttorm «Trygg i fellesskap». Mobbing på nett ble 
nevnt, men ingen tema ble konkludert utover dette.  
 



Sak til neste møte:  
Det er et ønske om å tilføye et ekstra verv ved konstituering av nytt FAU – «Leder av 17. mai 
komitéen». FAU ønsker at dette tas opp på neste møte og evt. besluttes.     
 
 

Takk for oppmøte, velkommen igjen  
 
Referent; Kristin Wolff Anglevik og Linn Straume  

 


