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REFERAT 
MØTE, FAU RUSK 

08.06.2020 KL 19.00 – 20.30, TEAMS 

 

SAKSLISTE  

1. FAU leder har ordet  
Årets siste FAU møte, oppsummering siden forrige møte.  
 

2. Valg av ordstyrer 
Shane Christian Matheson, ble valgt som ordstyrer. 
 

3. Gjennomgang av referat fra FAUmøte 18.05.20. 
Godkjent, ingen kommentarer.  
 

4. Årsmøtet 
Det fungerte greit å gjennomføre Årsmøtet på Teams. I alt 11 foreldre møtte.  
Årsmøtet vil nå følge skoleåret, og fremtidige Årsmøter vil bli avholdt i juni hvert år. Det samme 
gjelder da også regnskapsåret. Dette gir anledning til å avslutte FAU sitt arbeid ved skoleårets slutt.  
Årsmøteprotokoll legges på skolens -FAU sin nettside. 
   

5. Digital Strategiplan.  
Hovedpunktene i planen ble gjennomgått, og det ble drøftet hvordan FAU kan bidra med og komme 
med innspill til videre arbeid med planen; eks. økonomiske rammer, og ressurser til skolen, hvordan 
kommunen kan bidra for at utstyr skal være oppdatert, mulighet og tilgang til egen pc’er for alle 
elever, ivaretagelse av utstyr, personvern, opplæring og brukerstøtte.  
Planen vil bli tatt oppi igjen til i FAU til høsten.  
 
 

6. Status Grupper, Status og gjennomgang av utkast.  
• Årshjul/ Arrangementer – Faste aktiviteter.  

Årshjulet ble gjennomgått av Ellen. Århjulet ble godt motatt, og innspillene blir tatt med. 
Årets første FAU møte vil være obligatorisk for både FAU representanter og klassekontakter.  
 

• FAU Håndbok 
Denne blir ferdigstilt og sendt ut i løpet av sommeren, og vil være klar til oppstart til høsten.  

• Søknader om midler 
Det vil fra høsten utformes en mal, og en plan for å få en oversikt over hvor vi kan søke, og 
når de ulike søknadene skal inn.  Datoer for frister kan legges inn i årshjulet.  
 

7. Klassekontakter og FAUrepresentanter for nytt skoleår. (9.og 10. trinn) 
Flere hadde skaffet representanter, men fortsatt gjenstår flere. Målet er å ha dette klart til høsten.  
Fremsnakk rollen som FAU representant og klassekontakt. Veileder og Årshjul vil hjelpe med å gi en 
oversikt over omfang av oppgaver.  
 
 



Side 2 

8. Oppsummering året.  
Samtlige opplever at dette har vært et fint år. FAU har jobbet for å finne sin form og vei for arbeidet. 
Vi har har gjennom året hatt en god dialog med skolen. Alle som har vært i FAU, eller har vært 
klassekontakt, har hatt en betydningsfull rolle, og er viktige for at vi i FAU skal våre mål. Det er 
gledelig at flere ønsker å fortsette. FAU leder er takknemlig for de positive tilbakemeldingene som er 
gitt. FAU leder fortsetter som representant for sin klasse fra høsten. FAU lederens rolle er på valg fra 
høsten. FAU leder stiller til gjenvalg til gjenvalg, men er samtidig åpen for at andre også skal få 
muligheten.   
 

9. Eventuelt 
• Rondanetur  

Spørsmål knyttet til denne. Noen klasser har fått beskjed om at denne utgår grunnet Corona. 
Det er ønskelig at informasjon som gjelder alle klassene sendes ut samtidig. Dette for å 
unngå forvirring.   

• Samarbeid med Vilberg 
Dette prioriteres fra høsten, slik at kan samarbeide om eks. temakveld. 

• Informasjon på nettsiden 
All informasjon som skal publiseres sendes fortløpende, slik at nettsiden er oppdatert. 

• FAU leder og Shane Christian blir igjen i møte for å avtale vedr. gave til FAU.   
 

 

Kunngjøringer 

• Foreldremøter til høsten:  
 8. trinn 01.09.20 
 9. trinn 03.09.20 
10. trinn 02.09.20 
   

Neste møte 

Foreløpig satt til 2. uke i september 

 

Tusen takk til hver og en av dere som har bidratt som FAU representant, klassekontakt eller frivillig på 
arrangementer: Tusen takk for at dere har gitt av deres tid i arbeidet for et godt skolemiljø!   

Takk for et fint år! 

 

Med ønske om en riktig god sommer! ���� 

 

Referent:  

Carina Henriette Børresen og Julianne S. Kristiansen 
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