
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

 

Referat for FAU-møte nr. 2 2021/2022 
Møtedato: 29. september 2021 Møteleder: Trine Larsen 

Møtetid: 19:00 – 21:00 Referent: Torbjørn Lied 

Møtested: Auditoriet på ungdomsskolen Neste møte: 2. november kl. 19:00  

Til stede: Trine Larsen (rektor), Maren Pedersen (3B), Morten Hovland (6A), Cathrine Andersen (7B), 
Torbjørn Lied (4B), Bjørn Sigurd Akeland (4A), Eli Gjesdal Erichsen (2B), Per Kristian Rom 
(1B), Steffen Salvesen (5A), Håvard Slåtterø (7A), Ann Christin Bjørke (2A), Berglind 
Smaradottir (5B), Knut Lia (1A) 

Forfall: Representanter fra 3A, 6B og 7A 

 
Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølging 

1/21-22 Vedtekter FAU Ingen endring  

2/21-22 Konstituering av 
FAU, valg av leder, 
nestleder, sekretær, 
kasserer. FAU velger 
også to 
representanter til 
samarbeidsutvalget 
(SU) samt en 
representant til 
Kommunalt 
foreldreutvalg (KFU). 

Følgende personer ble valgt inn ved akklamasjon: 
 
Leder:   Morten Hovland 
Nestleder: Maren Pedersen 
Sekretær: Torbjørn Lied 
Kasserer: Berglind Smaradottir 
 
Leder og nestleder stiller som representanter til SU. 
Sekretær stiller som representant til KFU. 

 

3/21-22 Skrive under på 
taushetserklæring 

Tilstedeværende representanter signerte 
taushetserklæring. De som ikke var til stede får denne 
tilsendt på e-post. 
Erklæringen bør også signeres av vara-representanter 
fra hver klasse. 

Trine 
Larsen 

4/21-22 17. mai: 
Hvordan organisere 
framover? 

Det legges opp til at fellessamlinger vil kunne 
gjennomføres normalt framover, jf. utviklingen i 
smittesituasjonen.  
 
Tidligere har 5. og 6. trinn hatt ansvar for hhv. kafé og 
aktiviteter, og overskuddet har gått til leirskole. De siste 
årene har gratisprinsippet blitt tydeliggjort slik at 
leirskolen skal dekkes av kommunen gjennom 
skolebudsjettet og det er ikke lenger er anledning til å 
finansiere leirskolen direkte med midler fra 17. mai-
feiringen. Det har også vært lite inntjening sett opp mot 
arbeidsmengde (ca kr. 10 000,- fra kafé, noe mer fra 
aktiviteter). 
Gjennomføring av arrangement på 17. mai har vært 
oppe til diskusjon flere ganger de siste årene, og det er 
tydelig enighet om at vi forvalter en tradisjon som er 
viktig for lokalsamfunnet å videreføre, men det er 
nødvendig med endringer. 
Det er foreslått å endre tidspunkt, hva pengene skal gå 
til og hvem som skal være ansvarlige (invitere Lia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

 

idrettslag med som arrangører, eller samle ansvaret til 
ett klassetrinn). 
 
Vedtak: Arrangement på 17. mai videreføres, men 
gjennomføringen må revideres. Det bør også 
tydeliggjøres hva inntektene går til. 
 
Morten Hovland og Cathrine Andersen ser gjennom 17. 
mai-permen og tenker litt rundt arrangementet til neste 
møte i FAU. 

 
 
 
Morten 
Hovland og 
Cathrine 
Andersen 

5/21-22 Bygg Saken skal opp i kommunestyret 26. oktober og 
skisseprosjektet offentliggjøres snart. 
Trine orienterer og viser en presentasjon. 

 

6/21-22 Forslag til FAU-møter 
for 2021/2022 

Det har tidligere vært fire FAU-møter i året. Dette 
foreslås økt til fem eller seks. 
 
Det løftes også ønske om å flytte valg av FAU-
representanter i klassene til våren for å ha konstituert 
nytt FAU til skolestart hvert år. 
 
Vedtak: 
Kommende FAU-møter settes til følgende tidspunkt: 
Tirsdag 2. november 2021 kl. 19:00 
Tirsdag 11. januar 2022 kl. 19.00 
Tirsdag 1. mars 2022 kl. 19:00 
Tirsdag 3. mai 2022 kl. 19:00 
 
+ evt. Konstituering av nytt FAU tirsdag 7. juni 2022. 
 
Det tas med mulighet for å velge FAU-representant fra 
kommende 1. klasse på førskoledagen som 
gjennomføres i juni. 
 

 

7/21-22 Eventuelt 
- Behandle tre 

søknader om 
midler. 

Søknad fra elevrådet om støtte til TL-utstyr og 
smashball. Det søkes om kr 15 000,-. 
 
Vedtak: Søknaden innvilges. 
 
 
Søknad fra 7. klasse om støtte til klassetur med ønske 
om å reise til Bø Sommarland. Søknaden grunngis med 
svikt i muligheter til å samle inn penger / gjennomføre 
dugnad pga. pandemien. Det søkes om kr 7 761,- som 
skal dekke inngangsbillett til elever og følge. 
 
Det løftes fram en prinsipiell utfordring knyttet til å 
støtte én klasses klassetur som arrangeres i 
foreldreregi. Samtidig har vi gått gjennom en spesiell 
tid. 
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Vedtak: Søknaden innvilges med forbehold om at dette 
er en engangshendelse grunnet spesielle ytre 
omstendigheter. 
 
 
Søknad fra skolebibliotekaren om midler til innkjøp av 
bøker til skolebiblioteket. Fjære barneskole har for 
inneværende skoleår bevilget kr 10 000,- til 
skolebiblioteket i motsetning til kr 35 000,- i fjor. Årets 
tildeling tilsvarer kr 34,84 pr. elev, i motsetning til eks. 
Lindesnes kommune som bevilger kr 250,- pr elev til 
skolebibliotekene. Søknaden er åpen, dvs. det søkes 
ikke om et spesifikt beløp, men FAU bes om å ta stilling 
til situasjonen og vurdere en evt. tildeling på eget 
grunnlag. 
 
Rektor informerer om en svært krevende økonomisk 
situasjon i kommunen som bakgrunn for lite midler til 
skolebiblioteket. 
 
Flere representanter løfter fram at lesing er en 
avgjørende ferdighet for læring og mestring, og det er 
fortvilende at vi har havnet i en situasjon der 
skolebibliotekaren ser seg nødt til å søke FAU om midler 
for å kunne tilby elevene bøker. 
Det er et tydelig ønske i FAU om å innvilge søknaden, 
men samtidig løfte dette oppover i systemet, til KFU og 
kommunen. Det er etter FAUs syn svært problematisk 
at denne situasjonen har oppstått. 
 
Vedtak: FAU bevilger like mye som skolen har satt av;  
kr 10 000,-, med forutsetning om at denne 
problemstillingen løftes videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjørn 
tar dette 
videre til 
KFU. 

    

    

 
 
  
 


