
FAU-møte 21.09.22 

 

Til stede: 

 

• Rektor 

• 1. trinn: Evy Anglevik (vara) 

• 2. trinn: Leiv Andreas Austreid (2a) og Jostein Jansen (2b) 

• 3. trinn: Josefine Halvorsen (3a) 

• 4. trinn: Nils Reidar Hovden (Vara) 

• 5. trinn: Josefine Halvorsen (5b) 

• 6. trinn: Linda Oppigard (6a) 

• 7. trinn: Monica Skjæveland (7a)  

 

FAU representanter 22/23: 

 

• 1. trinn: Rita Bergene og Helene Helgesen 

• 2. trinn: Leiv Andreas Austreid (2a) og Jostein Jansen (2b) 

• 3. trinn: Josefine Halvorsen (3a) og Lone Fingann Stol (3b) 

• 4. trinn: Nils Reidar Hovden (4a) – ikke fastsatt 4b 

• 5. trinn: Josefine Halvorsen (5b) – ikke fastsatt 5a 

• 6. trinn: Linda Oppigard (6a) og Beth Elin Hustveit (6b) 

• 7. trinn: Monica Skjæveland (7a) og Eline Marie Risvik (7b) 

 

Leder: Josefine Halvorsen (siste året). 

 

Nestleder: Velges neste møte.  

 

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden. 

 

Referent: Linda Oppigard (siste året). 

 

 

 



Saksliste: 

1. Velkommen/ kort informasjon om FAU 

2. Valg av kasserer, referent og nestleder. 

3. Regnskap 

4. Årshjul/møteplan 

5. Elevrådets ønsker 

6. Rektors innspill 

7. Annet 

 

 

1. Velkommen/ kort informasjon om FAU 

- Josefine forteller om FAU sin rolle i skolen. Alle representantene bør legge ut en 

uke før møte på facebooksidene om foreldre har saker som ønskes å meldes inn. 

Meldes da videre inn til leder eller skrives på facebook/teams til FAU.  

 

 

2. Valg av kasserer, referent og nestleder 

- Kasserer 22/23: Nils Reidar Hovden 

- Referent 22/23: Linda Oppigard 

- Nestleder 22/23 og dermed leder 23/24: Venter til neste møte da flere 

forhåpentligvis er til stede. Må være en av de som skal sitte to år. Hvis ingen 

melder seg, så blir det loddtrekning.  

 

 

3. Regnskap 

- Fjorårets regnskap gjennomgått av Nils Reidar Hovden. 

- Overskudd på 17. mai og Schoolympics. 

- Nye medlemmer som ikke er medlem av Teams FAU – ta kontakt med Nils Reidar 

Hovden så dere kan bli lagt til.  

 

17. Mai: 3. og 5. klasse som har ansvar. Tas opp etter hvert i løpet av høsten.  

- Salgsrapport 17. mai er aktuell for neste års 17. mai komite, ligger også dokumenter 

på Teams FAU fra fjorårets komite.  

 



4.   Årshjul/møteplan 

 - Lage et årshjul med alle datoer for møter, dugnad og foredrag. 

 - Møter cirka hver 6. uke – onsdager kl.18.00 

 

 

5.   Elevrådets ønsker 

- Renate Soltveit Kallevig har ansvar for elevrådet, og elevrådet kan komme direkte til 

FAU med ønsker om hva de trenger penger til.  

 

 

6.   Rektors innspill 

- Rektor stiller spørsmål til FAU om bidrag til å sponse t-skjorter til Semana og kurser 

til Trivselsleder (TL). Når skolen får nytt budsjett, så kan eventuelt skolen hjelpe FAU 

tilbake ved eventuelle arrangementer.  

 

- Styret i FAU konkluderer med å støtte til Semana og Trivselsleder.  

 

- Fått ny byggforvalter som er godt i gang med å ruste opp der det trengs. 

 

- Klassene har ansvar for å blant annet koste uteområde.  

 

- Basketballnett og basketkorg skal komme opp, og eventuelt i motsatt ende.  

 

- Siste torsdag før vinterferien er litteraturkveld. 

 

- Schoolympics skal arrangeres mai, 2023.  

 

- Semana blir i løpet av 2024.  

 

- Kommer til å komme nye fartsdumper flere plasser, og lys ved ny 

fotgjengerovergang. Bussen skal få egen sluse slik at bilene ikke står og sperrer. 

Kommer til å bli lagd av og på avstigningsområde med fotgjengerovergangen. Mer 

info kommer om dette etter hvert som det kommer i gang.  

 



- Har hatt innspill til Politiet om å stå oppe ved Nordalsveien, da det fortsatt er et 

problem her med farlige situasjoner. Rektor kommer til å snakke igjen med politiet 

om utfordringene ved av- og påstigningssituasjoner.  

 

- Politiet har faste runder innom skolen på kveldene da det er ungdom som henger 

på uteområdet på kveldstid.  

 

- Som informert på VISMA så er elevantallet redusert, og velkomstklassen er flyttet 

til Stangaland.  

 

- 7. klasse er med å underviser andre elever og arrangerer aktiviteter, noe som 

fungerer veldig bra.  

 

- 6. klasse er faddere for 1. klassingene, som er en veldig positiv ordning.  

 

- Anne Marthe i administrasjon er tilbake på jobb. Ha lav terskel for å ta kontakt per 

telefon eller møt opp. Skolen er OSS – elever – foreldre – personalet.  

 

- Helsesykepleier er på plass, Malene. Hun er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag. 

Du kan nå henne på tlf: 941 37 206, e-post maga3@karmoy.kommune.no.Hun er 

ute i friminuttene og er rundt i klassene for å bli kjent med elevene.  

 

- Positivt og lovende skoleår med kjekke elever og flinke lærere. Ha et trygt og godt 

skolemiljø er veldig viktig, og noe det er stort fokus på for å skape et godt 

læringsmiljø.  

 

 

7.   Annet 

- Trengs å fylle grus på veien fra bussholdeplass til skolen før vinteren. Skal ta kontakt 

med kommunen om de kan komme med et lass, så kan foreldre stille opp for å få det 

på plass. Setter dato etter kontakt med kommunen.  

- Ønsker invitere Trond Hegglund til foredrag i november. Han var hos oss i vår, men 

har flere akutelle temaer han kan ta opp. Kommer tilbake om dato.  

- Ble enige med rektor om å arrangere en større dugnad til våren.  

 

      8.  Neste møte: 02.11.22 kl.18.00.  



 


