
Referat FAU-Møte  
FAU-Vikhammer  
 
 
Mandag 7/11-2016 
Vikhammer skole. 
 
 
Til stede fra nytt FAU : 
Allan Rødfjell (1. trinn) 
Bodil F. Westby (4. trinn) 
Janne Sundfær (6. trinn) 
Lene Staven (7. trinn) + Torbjørn og ... 
  
Fravær: 
X (2. trinn) 
Andreas Gjerde (3. trinn) 
X (5. trinn) 
  
  
I tillegg møtte representanter fra avtroppende FAU. 
  

1.       Informasjonsoverføring: 
  
Årsmøte i foreldrerådet, FAU som kaller inn på Vikhammer skole. Bør være et møte ved 
skolestart. Neste år bør det prioriteres å ha et møte tidlig på høsten, slik at FAU konstitueres 
tidlig i skoleåret. 
  
Saker siste skoleår: 
Arbeid mot mobbing/Læringsmiljøprosjektet 
Nissefest 
Skoleskyss/Trafikkforholdene på skolen 
Skole-hjem-samarbeid 
  
Nye vedtekter 
  
 FAU fordeles på ulike verv:  
2 representanter til samarbeidsutvalget/SKOMIL 
1 representant til MKFU 
1 representant til 17. mai-komiteen (bør være kasserer) 
  
Vårens foreldremøte: Må velge klassekontakt (til FAU) og klassekontakt (til 17. 
mai.komité)(1.-4. trinn). Vara for begge. FAU-medlem bør ta ansvar for dette valget, slik at 
det kommer tydelig frem hva som skal velges. 
  
 



 
Økonomi (tilgang til FAU-konto) 
  
Logge inn på Altinn 
Søke opp på organisasjonsnummer 
  
Utgifter: 
Nissefest 
Vårarrangement 
17. mai 
  
Vi har konto på Rema: FAU Vikhammer skole (Vikhammer skole har ikke konto) 
  
1.-4. trinn arrangerer 17. mai. 
5.-7. trinn kan kanskje arrangere en sommeravslutning? 
  
FAU har ca. 91 000 kr på konto. 
  

2.       Verv i nytt FAU 

  
Leder og SU/SKOMIL: 
Nestleder og SU/SKOMIL: Allan Rødfjell 
Sekretær og MKFU: Janne Sundfær 
Kasserer og 17. mai: Bodil F. Westby 
Styremedlem:  Lene Staven 
Styremedlem: 
Styremedlem: 
  
  

3.       To do 

  
Rema: Endre adresse på konto. (Bodil) 
Ingvild: Få overført konto til Bodil. (Bodil) 
  
Nissefest: 19. desember kl. 13-13.30. (Bodil sjekket dette) 
  
Neste møte: 21. november kl.19. 
Janne spør Helle om å få låst opp hoveddøra. 
  
Info fra May-Britt (avtroppende leder): innkallinger og referater skal sendes til skolen, så når 
dere har laget referat fra dagens møte så må det oversendes til Helle og/eller Elisabeth på 
skolen. (Janne?) 
  
Årsmøtet kan arrangeres like før nissefesten, slik at vi kan pakke nisseposer like etter møtet. 
 
 



 
Referent Bodil Westby.  


