
Referat fra FAU møte Sund ungdomsskole 08.05.2018 klokken 18:00. 

Tilstede: Lisbeth Løtvedt, Evelyn Fjeldstad Glesnes, Håkon Larsen, Linn Kleppevik,Irene S. 

Glesnes, Mona Forland, Helge Nilsen, Mona Forland, Jannike Forland, Kristian Tøgård. 

Meldt forfall: Hege Christophersen, Sjur Krog, Therese Kallestad Iversen, Åsgeir Litlere, Mona 

Evensen, Jan Atle Andresen, Solveig Toft, Rune Lavik. 

 

Sak 10 17/18  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent uten merknad. 

Sak 11 17/18 Avslutning 10.Trinn 

Siden det var så få fra trinnet tilstede lager rektor en liten oversikt 

over hva som har vært gjort tidligere år. Det bør samles inn en 

felles sum for trinnet, foreslått 150,- kr pr. elev. Settes på f, eks en 

vipps. Mona Forland tok på seg å handle inn gaver for trinnet, men 

ønsket at en annen tok seg av vipps. Trinnet må kalle inn til møte 

for foreldre kontaktene. FAU leder kaller inn. 

 

Sak 12 17/18   Høringsnotat   

FAU har ingen merknader til høringsnotatet. Vi er veldig fornøyd 

med slik det ser ut. Veldig lett å få oversikt over hva og hvem som 

har ansvar. Godt arbeid! Generell entusiasme for flyt skjema.  😊  

 

Sak 12 17/18   TV Aksjon 2018   

FAU ønsker at skolen skal engasjere seg i årets TV aksjon. Dette 

ser vi helst gjøres på skolen. Forslag om aktiviteter som rundløp 

der foreldre eller andre støtter med f, eks 5,- kr.pr.runde. Volleyball 

kamp lærere vs elever, FAU vs Administrasjonen. Gjerne kafesalg. 

Dette må taes tak i på første møte for FAU til høsten. Rektor må 

informere ansatte så høstens planer kan tilpasses, og huske å 

kalle inn til første FAU møte tidligere enn før. 

 

Sak 13 17/18   Eventuelt 

1. Sommer Ball. Foreldre kontaktene må huske å minst melde inn 

2 vakter pr. klasse. Kan gjerne deles på 4 så blir ikke vakten så 

lang. Melding om hvem som stiller må sendes på SMS til 

Henning så snart som mulig. SMS nummer: 995 06 406. Ballet 

er torsdag 31.05.18. Alle kontaktene skal ha fått melding eller 

skriv om dette hjem. Hvis det ikke er mottatt ta kontakt med 

skolen eller FAU leder. 

2. Tale til elevene på vegne av FAU ved avslutning 20 juni. 

Åsgeir Litlere ble foreslått. Han blir spurt.  

 



Møtet ble avsluttet klokken 19:00. Dette var årets siste FAU møte med mindre noe spesielt 

oppstår. Som leder vil jeg takke for samarbeidet i skoleåret som er gått. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Håkon Larsen 

FAU leder 


