
 

Referat fra møte FAU Vormedal ungdomsskole, 24.11.2021 

Sted: Vrimle, Vormedal Ungdomsskole 

Tilstede: Oddgeir Eilerås, Torunn Marie Sundt, Kenneth Sørensen, Jarle Østenstad, Eivind Bergland, 
Åshild Lothe, Alf Kåre Martinsen, Linda Bokn, Hans Rossander. 

 

Sak 1: 

Nestleder fra elevrådet møtte opp og informerte om planleggingen av juleballet. FAU har følgende 
oppgaver: 

-Stille med 2 vakter per klasse, hvorav 2 dørvakter med liste over påmeldte. 
-Bestille pizza (etter påmelding) 
-Kjøpe inn brus og energidrikker 
-Servering av pizza 
-Rydding av Vrimle etter spising 
-Selge drikke senere på kvelden 
-Fordele vakter i gymsal og Vrimle 

Betalingsfrist er 8. desember, og elevene betaler inn kontant til skolen.  

Alle i FAU må sørge for 2 foreldre fra sin klasse til å stille som vakt. 

 Linda Bokn (10C) tar hovedansvar for å koordinere juleballet fra FAU’s side, men andre skal hjelpe 
til.  

Det ble igjen presisert at det ikke er noen kjoleregler på juleballet, alle skal få gå med de klærne man 
ønsker.  

 

Sak 2: 

Referat fra forrige møte ble godkjent 

 

Sak 3:  

Forslag til vedtekter for etablering av FAU Vormedal Ungdomsskole som forening i 
Brønnøysundregistrene ble opplest og enkelte små korrigeringer ble tatt inn. Vedtektene ligger 
vedlagt til dette referatet.  

 

Sak 4: 

Referat fra forrige møte i SMU ble gjennomgått og diskutert. Det var enighet om at man i FAU er 
fornøyd med mobilreglene slik de er nå, hvor man har funnet en grei balanse ved at det ikke er lov å 
holde på med mobil innendørs i Vrimle.  

 



Eventuelt 1: 

Oddgeir Eilerås vil ta opp saken rundt arbeidslivsfag fra forrige FAU/SMU-møte til KFU (Kommunalt 
foreldreutvalg).  

 

Eventuelt 2: 

Det ble forespurt om det kunne være anledning at også vara-representanter kunne stille på FAU-
møter, dersom de ønsker det. Det var enighet om at dette er helt OK. 

 

Eventuelt 3: 

Det kom spørsmål om hvorvidt skolen har fast helsesykepleier for tiden. Det er viktig for 
ungdommene å ha et tilbud. Eivind tar dette opp med rektor og forespør status og hvilket tilbud som 
finnes per nå.   

 

Dato for neste FAU-møte ble satt til 3.februar 2022 kl 1800.  

 

Referent: 

Eivind Bergland 


