
REFERAT FAU-MØTE 

Tid: Onsdag 28.10.2020. kl. 19.30-21.30 

Sted: Nordre Ål skole 

Til stede: Line Børresen, Pernille Klette, Kristin Thorud, Einar Amsrud, Laila Owren, Hanne 

Haaland Carlsson, Berit Melbø, Steinar Grue 

SAKSLISTE 

Godkjenning av innkalling  

Godkjent 

Info fra rektor 

Ingenting spesielt  

Utsatt fra forrige møte: 

Sak 22/20 Gjennomgang av håndbok 

Det ble vedtatt å ta ut side 3 i håndboken da innholdet omhandlet overgangen fra Ekrom skole 

og Kringsjå til Nordre ål. 

 

Roller/ oppgaver i FAU. 

Kasserer: det ble vedtatt å ta ut at leder skal ha disposisjonsrett til konto. Dette da det var 

knyttet en kostnad til denne retten. 

Sak 26/20 Forrige skoleår oppsummeres, gjennomgang av regnskap 

Regnskap gjennomgått. Inntektene er lavere enn tidligere på grunn av covid – 19 situasjonen 

hvor arrangementer ikke kan gjennomføres som planlagt. 

Skoletur til Fagerhøi gjennomføres i juni 2021 for nåværende 7.klasse og august 2021 for 

nåværende 6. klasse. 

Fordeling av ansvarsoppgaver. 

Se referat fra forrige møte. 

Sak 27/20 Valg av FAU sine fokusområder i inneværende skoleår 

Kristin tar ansvar for å ha et godt samarbeid med SFO og holde SFO på agenda på møtene. 

Steinar tar ansvar for å sjekke ut mulighet til å ha en samling i forhold til nettvett, og eventuelt 

sette i verk. 



Sak 30/20 Samarbeid hjem/skole 

Laila har gjort klar foreldreundersøkelsen.  

Laila gjennomgår resultatene når hun har dem klare. 

Sak 31/20 Dialog med elevrådet 

De kommer på neste møte.  

Nye saker:  

Sak 33/20 Klassetur og dugnad? Ønske om en gjennomgang av dette. Meldt inn fra 

3.trinn.  

FAU lager et budsjett - utkast for hvor mye penger som må samles inn til klasseturen i 7. og et 

informasjonsskriv om turen. 

Sak 34/20 Klassekassa, hva kan/ skal de pengene brukes til? Ønske om litt presisering i 

Håndboka, hva pengene kan/skal brukes til. Meldt inn fra 2.trinn 

✓ Klassetur i 7. trinn 

✓ Avslutningsarrangement i 7. trinn 

Oppmerksomhet til kontaktlærer og eventuelt annen oppmerksomhet rundt spesielle hendelser 

på trinnet samles inn i forbindelse med det aktuelle innkjøpet via vipps eller på annen måte. 

Utgifter de ansvarlige har i forbindelse ulike arrangementer som arrangeres på trinnet bør 

regnes som et tilskudd til arrangementet og det bør ikke kreves tilbake penger for eventuelle 

utlegg.  

Det bør gis ut informasjon til alle foreldrene hvem som har ansvaret for trinnkassa. Dette kan 

gjerne nevnes årlig. 

Saker i henhold til FAU kalender/årshjulet: 

Sak 35/20 Juleavslutning 

Førjulskveld avlyses. 

Skolen ser på utfordringer når det gjelder å gjennomføre høytidsstund med gudstjeneste og 

annet program på skolen. 

Julelunsj på trinnet utgår i år. 

Elevrådet blir spurt om hva de ønsker i forhold førjulsaktiviteter på neste elevrådsmøte.  

Pågående saker: 

Skogen med det rare i 



Ingenting har skjedd siden forrige møte i forhold til hengebrua som skal monters i skogen. 

Vaktmesteren monterer uglene som kommer fra Lipro. 

Klatreveggen 

Det blir tatt kontakt med ansvarlig person for klatreveggen. Frist november. 

 

Takk for møtet! 

 

 
 


