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Referat fra konstituerende møte i FAU 02.09.2021
Tilstede: Vibeche Rønning, Lene Beck Stie, Anette B. Høie, Leif Theodor Moen, Christine
Borchgrevink, Siw Penny Silvik, Christine Jørgensen, Christine Gabrielsen, Kenneth Olsen,
Ingelin Isfeldt, Gunvor Almlie, Atle Sandberg og Ellen Brunborg

Rektor informerte om Vedtektene for FAU ved Grimstad ungdomsskole. Vedtektene var
sendt som vedlegg til innkallingen til konstituerende møte.

Leder av FAU ble Leif Theodor Moen og vara Christine Jørgensen.
Hvis disse to ønsker å dele ledervervet så kan dette gjøres. Skolen har to år med god erfaring
med delt lederverv.

FAU må rapportere et styre til Brønnøysundregisteret og styret ble:
Leif Theodor Moen, Christine Jørgensen, pål Bjelland og Anette B. Høie.

I møtet var også de to som har ledet FAU de to siste skoleårene, Atle Sandberg og Gunvor
Almlie. Disse to, og rektor, orienterte om forhold som det vil være naturlig for FAU å jobbe
med, både saker fra forrige skoleår og saker det vil være naturlig å fortsette arbeidet med.

Videre ble det redegjort for hvordan skolen har organisert Samarbeidsutvalget og
Miljøutvalget i det vi kaller skolens Medvirkningsgruppe.

Organiseringen og forklaringen av modellen for medvirkningsgruppa, er sendt som vedlegg i
innkallingen til konstituerende møte. Her følger oversikt over representantene i årets FAU og
deltakere i medvirkningsgruppa med vararepresentanter:

[Skriv inn tekst]

Dato for første møte i FAU er ikke satt men det vil sannsynligvis bli i løpet av september.
FAU-leder har fått inngangsbrikke til skolebygget og møtet vil kunne holdes i kantina på
Grimstad ungdomsskole. Innkalling vil komme.

Møtedatoer for Medvirkningsgruppa er satt til:
30.09
11.11
17.02
07.04
Alle møtene er kl. 18.00 – 20.00 på møterom 160, 1 etg på Grimstad ungdomsskole
Innkalling med saksliste sendes på mail i forkant.

Vennlig hilsen
Ellen Brunborg
Rektor, Grimstad ungdomsskole

