
FAU møte 07/10.2020 
 
 
Sak 1 20/21 godkjenning av innkallingen  
Den ble godkjent 
 
 
Sak2 20/21 valg av referent  
Hege-Christin Siljeholm 
 
Sak3 20/21 rektors kvarter 
-Det ble kort fortalt hva FAU´s rolle er (bindeledd mellom hjem skole samarbeid) 
-Info om kantinen: nå i dag bestiller elever på forhånd sånn at det ikke blir store oppsamlinger i 
Kantina, men nå kommer det en årstid hvor det blir kaldere, så nå tenker de ut på hvordan man kan 
løse dette med kantine bruk. 
-har blitt kjøp inn en del aktivitets leker, og det vil bli kjøpt inn litt til, en tanker å kjøpe til en og en 
klasse sånn at man slipper og dele og sprite mellom hver gang 
-lager 14dager planer der start og slutt tid er fast satt, mens timene kan bli flyttet litt på 
 
Sak4 20/21 FAU´s mandat og oppgaver 
Her fortalte FAU leder fra i fjord og nest leder litt hva man har jobbet med i FAU i fjor  
Og hva litt om ulike ting man kan gjøre som klassekontakt,  
Ulike tips ang klasseturer o.s.v 
Dette er noe av sakene vi i FAU vil jobbe tettere på nå i dette skoleåret:  
Trafikk/ parkering rundt i veien ved skolen 
Enda tettere hjem skolesamarbeid 
Tettere samarbeid med elevrådet...( tanke på skoleball under korna tider) 
 
 
 
Sak5 20/21 valg av ny leder, nestleder og sekretær  
Leder: Hege-Christin Siljeholm     chrissil@online.no 93264726 ( ta bare kontakt om dere lurer på 
noe) 
Nestleder: Marianne Mokaste 
Sekretær: Marzena Polak 
 
Sak6 20/21 valg til driftsstyre  
Inger-Lise Wong – Linda Jasarovska.  ( stemmer ikke dette, spis i fra) 
Hege-Christin Siljeholm—Vara Trine Støvind 
 
Sak7 20/21 avklaring av møteplan  
Det blir første onsdag i måned det vil si 
November: onsdag 4-11 
Desember: onsdag 2-12 
Januar: onsdag 6-01 
Februar: onsdag 03-02 
Mars: onsdag 03-03 
April: onsdag 06-04 
Mai: onsdag 05-05 
Juni: onsdag 02-06 
Kl 18-20 døren åpnes presis 17:55 
Husk å si fra om du IKKE kan komme. 

mailto:chrissil@online.no


 
Sak8 20/21 eventuelt  
-Det kom ett tips om at det var lurt å ha en reisekomite 
En foresatt/foreldre fra 8-9-10 som samarbeidet om ulike datoer evt man hadde dugnad, hva slags 
salg de ulike klassene skulle ha o.s.v 
-om mulig gå en runde på skolen slik at de nye i FAU styret blir kjent med skolen 
-se om det er mulig å få skolen mer inn på sosiale medier for å få fram hva skolen har av tilby i ulike 
valgfag, friminutt gi skolen ett godt rykte i stedet for bare ord fra munn til munn ( kommer mer 
tilbake med dette, og dette vil komme som ett forslag på ett møte med Rektor til stede, for å forklare 
mer tanken rundt dette) 
 
Hege-Christin Siljeholm  

 
 
 
 
  


