
Referat FAU SUS 02.06.14 
FAU SUS 02.06.14 
  
Møtt: Sølvi, Lisbeth, Sølvi, Haldis, Jannicke, Janne, May Britt, Inger, Halgeir,  Åshild, Annette, 
Gøril 
Meldt frafall: May Lill Helgesen, Eileen Ebsworth,  Vibeke, Lisbeth 
  
Saker: 

1. godkjenning av innkalling, 
2. den vart godkjent uten kommentarer. 

  
3. vedtekter for FAU v/ SUS 
4. forslaget vart behandla, og etter kommentarer og justeringar, ligg det no føre eit forslag til 

vedtekter for FAU ved Sund ungdomsskule, som vert sendt ut på hørin før sommaren. Det 
vert sendt heim til alle føresette på 8. og9. trinn og lagt ut på heimesida så føresette på 
10.trinn kan lese det. Om ingen skriftlege merknader kjem inn til FAU, innan 19.06.14, vert 
vedtektene gjeldande frå skuleåret 2014-2015. 

5.   
6. eventuelt: - sommarball, er det nok vakter no? 
7. det er nok vakter og ballet er under kontroll. Det vart avvikla torsdag 05.06.14,det var eit 

ball utan uønska hendingar med flotte og blide ungdomar og kjekke vakter. 
  

8. 9. Trinn på overnatting Trellevik, 12.6 til 13.6, føresette som vil, kan vere med på 
overnattinga 
  

9. Leiar i FAU vart spurd av rektor om å tala til ungdommane på 10. trinn under 
vitnemålsutdelinga, onsdag 18.06.14. Leiar måtte takka nei, men FAU representant 
Vibeke, tek jobben for FAU. 
  

10. Det kom forslag om ei klassekontakt-liste, der det kjem fram kvaoppgåver ein 
klassekontakt ved Sund ungdomsskule bør ha. Den må utarbeidast haust-14. 
  
God sommar! 
Ref: Sølvi Bakke 
  

  
  
  
  
  
Vedlegg her er forslag til vedtekter for FAU ved Sund ungdomsskule. Ein må ha 2/3 dels fleirtal 
blant foreldra ved skulen for å vedta desse. 
  
De er einige om de ikkje melder frå til FAU. 
  
Om ein ikkje er einig i dette forslag til vedtekter, må ein melde skriftleg frå til FAU, innan 18.06.14. 
Det gjer ein ved å sende skrivet til Sund ungdomsskule, merka FAU.  Alle skriftelege merknader 
vert behandla av FAU. 
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