
Referat FAU møte 16.10.2019 
 
 

Tilstede: 

Maren Overrein Solberg (1.kl), Lars-Petter Rogstad (2.kl), Kristine Bergendahl (3.kl), 

Benedicte Shcibbye (4.kl), Arve Bergendahl (5.kl), Renate Nesse (7.kl), Marianne 

Støvern Sand (7.kl) Anita Stensby (4.kl), Ingull Solbu (5.kl) & Janicke Schønning (6.kl) 

Ikke tilstede: 

Torill Birkelund (Ass. Rektor), Pernille Sørensen (3.kl), Gianna Gavatha Dehn (1.kl), 
Anna Medle (2.kl),   

 
Referent: Kristine Bergendahl 

 
 
 
Produksjon til julemessten. 
 

• Maren har pratet med SAKS om produksjon av lykter, pepperkakehus, evt. andre 
ting som kan selges på julemessen og SAKS er positivt innstilt til å hjelpe til. FAU 
sender til respektive klasser om at SAKS ønsker at foreldrer donerer små/ 
mellomstore syltetøyglass til produksjon. 
   

Flaggheising på 17 mai 
 

• Flaggheising på på 17 mai har tidligere vært et oppgave som skolen har tatt ansvar 
for men dette ønsker ikke lengre skolen. Oppgaven tilfaller dermed FAU. I 
planleggingsmøte som vil være i forkant av 17 mail vil FAU høre om noen av de 
andre organsiasjonene i dalen ønsker å overta denne oppgaven. 
  

Mail blindkopi 
 

• Det er FAU representants oppgave om å innhente bekreftelse på at mailadresser 
kan distuberes.  

  
Ønskeliste fra Skolen 

• Benedicte har mottatt ønskeliste på leker/utstyr fra lærerne/skolen og Renate har 
vært på XXL og kjøpt inn div. Leker, hoppetau og fallskjermer. Dette kommer alle 
barna tilgode og det er veldig fornøyde med utvalget. 

  Dugnad på gapahuk 

 

• Lars-Petter har sammen med Maren og Kjartan beiset gapahuken utvendig. Det vil 
nok være behov for et støk til våren også innvendig. Lars-Petter har også sammen 
med Live og Vegard snakket litt sammen om hva de kan gjøre for å bruke 
gapahuken enda mer, fek. at det kan oppbevare ved slik at skolen ikke trenger å 
bære det dit. Maren og Carl-Kristian har donert 2 benker og en bålpanne som står 
ved gapahuken, tusen takk for det!  

 



 
Driftstyre på valg 
 

• Det skal velges nytt driftstyre for neste år. Det er 2 representanter og 3 
varamedlemmer som skal velges inn. For de som er interessert til å stille til valg 
må melde sin intresse til respektive FAU represenant slik at dette kan tas opp i 
neste FAU møte. ( Merk: til  FAU representant; dette er viktig at dere får sendt ut til 
alle foresatte)   

 
 
 
Ballbinge 
 

• Kristine har vært i kontakt med Undervisningsbygg i forbindelse med ønske om å 
investere i en ballbinge på skolen. Forvaltnings ansvarlig for Sørkedalen skole 
henviser til at rektor tar opp dette som en sak i neste skolemøte. 

• Dette vil kreve en egen avale som vil holde FAU ansvarlig for alt planlegging, 
prosjektering, søknadsprosess, nabovarsel, finansering ect.   

• SIF er også informert om planene og kan være interessert i å være med på 
finansiering, dette i utbytte mot at de kan ha treninger på ettermiddager.  

• Hvis dette blir en realitet, vil vi trenge en egen komiteè for dette. Foreldre som 
engasjerer seg i saken ber å melde seg til respektive klassekontakt.  

 
Felles rektor for Bogstad og Sørkedalen skole-Prøveprosjekt. 

 
Flere foreldre reagerte på at de ikke har fått nok innsyn eller involvering i prøveprosjektet 
med å ha en felles rektor, slik det tidligere skal ha blitt annonsert. Begrunnelsen til at dette 
ikke er tatt med foreldrene er fordi de lærere, FAU leder og drift-styre skal ha blitt 
intervjuet ifb. med evalueringsprosessen. Det er foretatt en evaluering og har kommet 
frem til at prøveordningen skal fortsette i 2 år til før ny evaluering kan gjøres. 

Foreldrene ønsker i større grad å bli involvert i neste prøveperiode. Møteprotokoll fra 
driftsmøter legges også ut på hjemmesiden, slik at de som er interessert kan følge med. 

 
 

Økonomi 
 
Anita viser regnskapet og har pt. betalt ut klassekasse til alle klasserepresentanter untatt 
til 3 klasse. ( Kristine følger opp dette med Siri...)  
 
Vi har 132.521,- på konto 
24.200,- er øremerket leierskole 
Ca. 10.000,- er satt av til Alpintkurs 
Kostnader i forbindelse med julemessen må påbergnes, Men her kommer også inntekter.  
 
 
 
 
 
Eventuelt:  

• Det forventes å være ferdigstillt i gymsalen uke 44. Men senest 1 desember.   



• Elveli fester: Kan FAU bidra med noe ifb. Med det ryktet Sørkedalen har p.g.a 
disse festene? FAU ønkser å bidra og har en kontakt hos Majorstua Politikammer. 
kanskje vi gå ut med flere holdningskampanjer? Det kan også være en idè å 
kontakte Natteravner og skoler i nærheten som har elever som kan være med på 
disse festene.  





 


