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FAU REFERAT 

Dato: mandag 3. februar kl 18-20:15 

Sted: personalrommet Herstad 

Neste møte: mandag 20. april kl 18-20 

FAU-leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no 
 

Møtt Trinn FAU-representant Møtt Vararepresentant 

 1 Lise Mari Gjestvang 
Lisemari81@hotmail.com 

 Rikke Nielsen 
Rikkenielsen85@gmail.com 

 2 Tonje Hjellnes 
tonje@hjellnes.no 

 Karoline Myhra Hillås 
myhrakaro@gmail.com  

 3 Hanne Viken 
ms.hanne.viken@gmail.com 

 Karine Vedvik 
karine@solberg.no  

 4 Linda Havstein Myhra (nestleder) 
linda.havstein@myhra.ws      

 Janne Lien Bjørnevog 
lienjanne@hotmail.com  

 5 Lise Øvrum (sekretær) 
liseov@online.no 

 Lina Stokkenes Maråk  
lina.maraak@gmail.com 

 6 Elin Skuggedal 
eskuggedal@yahoo.no 

 Ingvild Nyland Myhre (dette møtet) 
Trude Nesse Ellingsen 
trudenesse9@hotmail.com 

 7 Marianne Bjåstad 
maribja@hotmail.com  

 Lise Øvrum 
liseov@online.no 

 

Aktuelle saker 

Saksnr. Sak 

19/20-15 Godkjenning innkalling og referat  
• Innkalling godkjent 

• Referat fra forrige møte godkjent  

• Saker til oppfølging: årshjulet, se punkt 19/20-18 

19/20-16 Informasjon fra rektor 
• Rektor ikke til stede, ingen orientering 

• Foredraget «Relasjonens kraft og viktigheten av å skape et godt og inkluderende 
klassemiljø» for 5.-7. trinn Herstad/Vestskogen, sponset av FAU, er avholdt. FAU ønsker 
orientering om hvordan skolen arbeider med dette i etterkant. Ansvarlig Lill Kristin 

• Forslag fra FAU til rektor: La elevene male innvendige vegger på skolen, bruk f.eks. 
overhead/prosjektor til å lyse bilder på veggene som elevene kan male etter. FAU sponser 
maling og pensler. Lill Kristin ansvarlig for å sjekke om det lar seg gjøre/igangsette 

19/20-17 Økonomi, årsregnskap 
• Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent 
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  Side 2 

• Endringer i regnskapsførsel/tilbakeføring av penger fra FAU. SKAL følges. 
o Alle komiteer og alle som handler og skal ha penger fra FAU via regning eller p.g.a. 

utlegg MÅ skanne faktura/kvittering og sende LeneLoftesnes på e-post 
(leneloft@online.no), så snart som mulig etter utlegg/faktura er ankommet. Det 
samme gjelder hvis rektor/skolen får noe fra FAU 

o Alle komiteer (også 7. trinn avslutning, disco o.l.) SKAL lage regnskap over aktiviteten 
sin og levere til FAU, med kopi til regnskapsfører (Lene) 

• Hva gjør vi med FAU-pengene i forbindelse med overgang til ny skole? 
FAU foreslår å sette av kr 30.000 til Labakken FAU og at resten fordeles på trinnene til 
f.eks. skoletur. Poster som må dekkes opp før pengene kan disponeres: 3 x grønn kiosk, 2 
x 17. mai, 1 x grøtfest, 2 x disko 7. trinn, 1 x Herstaddag. Diskuteres videre på neste møte 

19/20-18 Årshjulet 
• Grøtfest 

o Grøtfest avholdt, stort sett vellykket. 
o Det er meldt inn at det ikke var laktosefri grøt tilgjengelig. Grøtfesten er et 

foreldrestyrt arrangement og det er ikke kapasitet til å dekke opp ulike allergier 
(melkeallergi, laktoseintoleranse, diabetes etc.). Foreldre med barn i disse gruppene 
oppfordres sterkt til å melde seg som medhjelpere og ta ansvar for denne biten. Evt. 
kan medbrakte produkter varmes opp hvis dette varsles på forhånd 

• Disco 
o Disco nr to avholdt 17.01, 52 av 65 elever møtte. Neste disco blir fredag 28. februar 
o Lise kjøper inn discomaskin (lyd, lys, mic) for ca 3500kr 

• 17. mai 
o 17. maikomitéen trenger leker. Meld fra til Ingvild om du vet et sted med billige leker 
o Hvilke lærere stiller i 17. mai-toget (søndag)? Alle hører med lærerne på sitt trinn  

• Grønn kiosk 
o Ingvild hører med Silke og Renate om de vil fortsette å arrangere «Grønn kiosk» 
o Alle hører med foreldrene på sitt trinn om noen kan hjelpe til, meld fra til Ingvild 

• Avslutningsfest 7. trinn 
o Komité på plass, ledet av Marianne 
o Komiteen disponerer 7.000.- kr fra Gratis-prinsippet-budsjettet 

• Herstaddagen 2020 
o 2. og 3. trinn må sette komité. Ta det opp på foreldremøtene i vår 

• Sykkelmekking 
o Lånesyklene på skolen trenger årlig gjennomgang, f.eks. en ettermiddag/kveld i april. 

Hør om trinnet ditt har en Reodor Felgen som kan ta ansvaret, meld fra til Ingvild 

19/20-19 Nytt fra Labakken-gruppa 
• Intet nytt. Regner med mer målrettede møter når prosjektet kommer i gang 

19/20-20 Nytt fra FKFU 
• Linda orienterte om sakene fra siste FKFU-møte 

• Referatet må legges ut på skolens nettsider. Ansvarlig Lill Kristin 

19/20-21 Eventuelt 
• Det stilles spørsmål ved utstrakt skjermbruk under matpausene på Herstad.  

Flere foreldre har reagert på dette og FAU vil gjerne ha en orientering fra rektor om 
saken. Ansvarlig Lill Kristin 

• Kommunale regler for leirskole endres fra 2021 
Oppholdets varighet endres fra 4 til 5 dager og skolene (FAU) kan fritt bestemme hvor de 
skal reise. FAU har plukket ut 3 aktuelle leirskoler, diskuteres videre på neste møte 
o Brennabu leirskole (Oppland i Innlandet) 
o Fagerli leirskole (Buskerud i Viken) 
o Langedrag leirskole (Buskerud i Viken) 

Nøtterøy 07.02.2020, Lise Øvrum/Referent 
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