
 

FAU på Grimstad Ungdomsskole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 5 2019/20 
Møtedato: 21. april 2020 Møteleder: Atle og Gunvor Sofia  

Møtetid: 19.00 – 21.00 Referent: Gunvor Sofia  

Møtested: Møte pr Zoom Neste møte: 26. mai på Zoom 

Til stede: Even Olsen, Remy Andreassen, Grethe Ellingsen, Eivind Pedersen, Tom Farbrot, Jorunn Skråning, Atle 
Sandberg, Therese Nilsen, Marianne Tønnesen, Gunvor Sofia Almlie 

Forfall: Robyn Andersen, Anita Sandkleiv 

Kopi til:  Ellen Brunborg 

 
 
Sak: Beskrivelse Referat Oppfølgning 

 
Sak 1/19-20  
Oslo-tur 8. trinn 

 

Innspill fra 
Holviga 
ungdomsskole 
og 8. klasse 
foreldre ved 
GUS 

 

Espen Walin forteller om hvordan Holviga organiserer sine årlige 10.klasse-
turer med Hvite busser. Skolen er avhengig av å ha støtte fra foreldrene og 
dugnad for pengeinnsamling begynner allerede i 8. klasse. En foreldrekomite 
dannes for å organisere dugnaden. Det poengteres at Holviga ser store 
fordeler med at turene er et godt samarbeid mellom skolen og de foresatte. 

Innspill fra foresatt både på 8. og 10. trinn om erfaringer fra dugnad for 
nåværende 10. trinn. Det uttrykkes ønske om tur tidligere på skoleåret slik at 
turen kan være miljøskapende for hele trinnet det siste året, samt at turen er 
noe mer enn en dagstur. 

 

FAU vedtar at det gjøres en vurdering av andre alternaver enn dagens 
ordning på GUS med Oslotur. FAU samrår med skolen om hva som kan 
være mulig å få til 

 

FAU samtaler med GUS (rektor) om dette. 

 

 

FAU hører med elevrådet om hva de mener om tur? 

 

 

 

Noen ulike alternativ for tur blir laget og vurderes deretter av foreldre på 
8. trinn 

FAU rep fra 8. trinn lager noen forslag til tur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eivind 
Pederesen 
 
 
 
Marianne 
Tønnesen 
 
 
 
Anita 
Sandkleiv, 
Jorunn 
Skråning, 
Tom 
Farbrot, 
Therese 
Nilsen 

 
Sak 2/19-20 
Skolens 
uteområde: 

Hvordan stiller 
FAU seg til 
mulig dugnad 
for GUS 
foreldre i 
framtida? 
Ansvarlige for 
reisverk er 
skole/kommun
e. Alt bygges 
etter forskrifter. 

Utsatt til høsten  
Gunvor 
Sofia  



Sak 3/19 - 20 FAU GUS 
oppretter konto 
og registerer 
seg som 
forening i 
Brønnøysundsr
egisteret 

FAU blir registrert som forening og oppretter egen konto. Dette er 
kostnadsfritt. FAU representanter må kontakte Atle på telefon eller epost 
for å gi han nødvendig personlig informasjon. Dette gjelder også de FAU 
rep som forlater FAU dette skoleåret. Organisasjonsnummer og konto 
følger foreningen FAU GUS – IKKE enkeltpersonene som utgjør FAU. En 
kasserer skal velges. Et stiftelsesmøte skal holdes der alle foreldre og 
foresatte ved GUS er informert. Møtet holdes om mulig før sommerferien. 

Atle 
Sandberg 

Hva skjer i KFU?  

Trafikksikkerhe
t ved alle 
skoler: KFU 
ønsker at dette 
er fast punkt 
på FAU og SU 
møter. 
Hjertesonepros
jektet 
gjenopptas. 

 
 

 
 

 

Saker til neste 
møte 

1.FAU til 
høsten: 
hvordan får det 
nye 8. trinn 
valgt repr dette 
året? 
2.FAUs 
Facebook side: 
bør 
foreldrekontakt
ene inviteres 
med? 

 

 
 

 

Neste møte  26. mai kl 
19.00 på Zoom 

Invitasjon sendes som lenke på epost. Klikk på lenka i eposten når møtet 
begynner, så er du med! 

 

 


