
Referat fra FAU- møte 6/9-18 

 

Tilstede: 

Lars Petter Rogstad (1.kl)  

Rebecca Tannum og Christian Kulberg (2.kl) 

Benedicte Schibbye og Anita Stensby (3.kl) 

Ada Bjordal (4.kl) 

Agnes Thorgersen (5.kl) 

Grethe Lønaas og Elisabeth Aaby (6.kl) 

Babba Raanaas (7.kl) 

 

Frafall: 

Anna Medle (1.kl) 

Karl Christian Solberg (4.kl) 

 

Referent: Elisabeth Aaby 

 

Vara fau, ikke innkalt:  

5.kl Cecilie Aasan 

7.kl Erling David- Andersen 

 

1. Valg. 

Leder-  Benedicte 

Nestleder- Elisabeth 

Kasserer- Anita 

 

2. Vedtatt at vedtekter til fau skal oppdateres. Anita tar ansvar for det.  Leder orienterer om at 

fau har taushetsplikt på saker som tas opp i møter. Offentlig informasjon er den som 

foreligger i referater  fra møtene. Alle fau repr bes lese vedtektene for fau. Vedtatt at 

deltagelse på KUF- Oslo Kommunale Foreldeutvalg, er kun ved behov. Benedicte 

videresender når hun mottar info. 



 

3. Kommiteer: 

       -Julemesse/ Vintermesse: 

Agnes, Elisabeth, Babba, Lars Petter, Anna og Benedicte 

-17. Mai: 

Rebecca, Ada, Grethe og Karl Christian 

-Sommeravslutningen: 

Christian  

4. Ruter. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på en bussjåfør på linje 41, som ikke egnet seg som 

bussjåfør for skoleelever, har Benedicte og Elisabeth jobbet med å fjerne denne fra linje 41. 

Etter god dialog med Ruter, har vi nå fått inn mer egnede sjåfører til Sørkedalen. 

5. Gapahukprosjektet. 

Må bygges ila høsten. Ada planlegger befaring med snekker Morten Lønaas. 

6. Leirskole sammen med Bogstad skole.  

De drar til Den Norske Fjellskole Rondeheim i Høvringen. Elisabeth kontakter Bogstad skole,  

og leirskolen og melder på neste års 7.kl, samt ytrer ønske om at dette blir en tradisjon. 

7. Orientering om økonomi av Christian.  

Fau har 150.000 på konto i Nordea, samt en vippskonto i DnB. Julemesse og 17. mai er gode 

inntektskilder. Fau støtter blandt annet leirskole og alpinkurs. Det kom fram forslag om å 

bruke fau penger til klassekassene. Dette ble vedtatt ,med virkning fra januar 2019. Med 

100kr pr barn, pr halvår. Vi må se an behovet. 

8. Dato for faumøter kommende skoleår: 

18. okt 

22. nov 

17. jan 

28. feb 

4. april 

9. mai 

6. juni 

              Første møte i julemesse/Vintermesskomiteen blir i oktober. 

9. Ved bruk av fau-nøkler; De skal ALLTID leveres tilbake til Benedicte etter utlån. 

 

 

 


