
REFERAT ÅRSMØTE I FAU HOVSETER 19.0.2016 

 

1. Rektor Evelyn Angell Veglo orienterte om skolens drift og status. 

 

2. Valg. Fjorårets styre ble enstemmig gjenvalgt. 

 

3. klasselister.  

Det er ulik praksis i klassene hvordan lister over foresatte lages. Mange har opprettet 

Facebook-grupper og Google-lister. Foreløpig konklusjon er at klassekontaktene gjør 

det som er best for den enkelte klasse i samarbeid med lærerne. 

 

4. Bokskap. 

Anne orienterte om årets utdeling. Det gikk stort sett fint, men det er nå nesten 

ingen ledige skap. 

FAU ønsker å gå til innkjøp av flere skap og utføre rengjøring for å fjerne tagging, 

klistremerker osv. 

 

5. Natteravning. Elin orienterte 

 

6. Juleball v/Mina 

Vi trenger foreldre fra fortrinnsvis 8. og 9. klasse til å hjelpe til. Erfaringen fra i fjor var 

at noen som hadde meldt seg ikke dukket opp. For å unngå det i år må vi ha tettere 

kontakt med klassekontaktene og foreldrene. Hjelperne bør melde seg direkte til 

FAU-styret slik at de får direkte informasjon om oppgaver, oppmøte osv.  

 

7. Årshjulet. Mina orienterte 

 

8. FAUs økonomi v/Monica Marie. 

Inntekten fra bokskap år: kr. 110.000 

Vi har nå kr. 300.000 på bok og har dermed rom for å bruke pengene til flere formål 

enn juleball og 17. maifrokost.  

Forslag: sykkelstativer, gode nynorskbøker (litteratur) til biblioteket, førstehjelpskurs, 

foredraget «storbarnsliv». 

Elevrådet bør også oppfordres til å komme med ønsker. 

Enighet om at formålet bør være noe som er utenom selve undervisningen. 

Styret ønsker innspill innen 15.10.  

Beslutning tas på neste stormøte i november. 

 

 



9. Eventuelt 

Diskusjon om det bør være et tak på bidrag til sosiale aktiviteter i klassene og 

muligheter for dugnad.  

Diskusjon om utgifter til klassetur i 10. klasse.  

Mange klassekontakter opplever det som krevende å samle inn pengene. Enighet om 

at skolen bør legge klarere føringer for hvilken sum turen skal være på. Det trengs 

også bedre rutiner fra skolen rundt pengeinnsamlingen allerede fra 8. klasse. 


