
 

Referat FAU UTØY SKOLE   

Mandag 25. august 2014 KL. 1900-2100 
Sted: SFO rommet. 

 

Til stede: 

Rektor Åse Mari Hagen, leder  Jan-Erik Frisli 7. trinn: Hanne Aas, 5. trinn: Kåre Jørgen 

Haugen 4. trinn: Janne Vang, 3. trinn: Ida Stene Tangstad 2. trinn: Christine Steinsli, Mona 

Dahle. 1. trinn: Olav Nossum 

 

Innkalling er godkjent. 

 

Referat fra møte 26.5 er godkjent og protokollen underskrevet. 

    

Konstituering av FAU 2014-15. 
Leder:    Jan-Erik Frisli valgt på årsmøtet i mars i år. 

Nestleder:   Kåre Jørgen Haugen 

Sekretær:  Christine Norum Steinsli 

Kasserer:   Mona Dahle 

KFU medlem:  Olav Nossum 

KFU vara:   Janne Vang 

 

SU og SMU konstituering av disse medlemmene utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 17 – 12/13 Bygningsmessige utbedringer på skolen. 

 Sikring av glass i inngangspartier. Leder har vært i kontakt med 

kommunen om en midlertidig løsning. Kommunen stiller seg 

positivt til dette og har lovet å ta tak i saken. 

 Sikring av sluk ved wirebane er ordnet. 

 

Sak 18 – 12/13 Aktivitetsapparater på skolen. 

Montering av edderkopphuske: En dugnad må til for å få til dette. 

Masse skal flyttes. Fundamenter skal støpes og sand skal fylles på. Jon 

Bjarne stiller med gravemaskin. Ida og Olav ser på denne saken. De tar 

ansvar for at det arrangeres dugnad. 

Stokk på dissestativet henges opp på samme dugnad. 

Rydding av sti i hundremeterskogen. 2 og 3 klassen har ansvar for 

dette. Tas opp på foreldremøtet i september. 

 

Sak 19 – 12/13 Et bedre FAU 
    http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202 

   Vedtektene i Utøy FAU må skrives ned. Dette tas på neste møte.  
 

Sak 21 – 13/14 Gang- og sykkelveg langs fv. 755. 

Resultatet fra trafikkmåling i mai ble lagt fram. Det er også interessant 

å få vite hvor stor andel som er store kjøretøy. Når på døgnet er det 

størst trafikk? Hva gjør statens vegvesen med disse resultatene? Jan 

Erik kontakter vegvesnet. Tas opp som sak på foreldremøtene i de ulike 

klassene i høst. 

 

Sak 23 – 13/14 Skolemelk 

   Får alle elevene melk etter feriene?  

Jan-Erik har hatt kontakt med Tine. Olav tar opp saken med Tine. 

http://www.rv17.no/prosjekter/oynheim/?side=202


 

 

 

Orientering fra rektor. 

Hvilken rolle skal rektor ha på FAU møtene?  

 

 

Aktiviteter gjennom året. 

Foreldremøter  Gjennomføres i september 

Grunnskoleuka uke 45. FAU står som arrangør. Ta opp i foreldremøtene hvilke form vi 

skal ha på arrangementet i år. 

Matpakkeuka  Tas opp på foreldremøtene hvordan dette kan arrangeres. 

Førjulsarrangement Tas opp på foreldremøte om dette skal arrangeres. 

Storforeldremøte FAU arrangør, ta opp på foreldremøte. Ånsker tips til tema og 

foredragsholder 

17. mai FAU arrangør  

Sommeravslutning Skolen arrangør 

 

 

 

FAU møtene blir i utgangspunktet avholdt siste mandag i måneden klokka 19.00 – 21.00. Fra 

august til mai, med unntak av desember. 

 

Årets møter er: 

25. august 

29. september 

27. oktober 

24. november 

26. januar 

23. februar 

23. mars (30. mars er i påskeuka.) 

27. april 

25. mai 

 


