
Referat FAU-møte 
Vikhammer skole  
21/11-2016 
kl.19.00-22.00 
 
Bodil Westby, Randi Sommerfelt , Lene Staven, Janne Sundfær, Allan Rødfjell 
Fravær: Andreas Gjerde og en representant fra 5.trinn.  
 
1)Fordelinga av verv. Randi Sommer ble leder og sitter i SKOMIL/SU, Allan Rødfjell er 
nestleder og sitter i SKOMIL/SU, Bodil Westby er kasserer og er med i 17.maikomiteen. 
Janne Sundfær er sekretær og sitter i MKFU.  Medlemmer er Lene Staven og Andreas 
Gjerde. Representant fra 5.trinn mangler.  
 
2) Dokumentlagring/deling 
Referat og innkalling skal sendes til skoleledelsen 
Tidligere er referat lagt ut på Fronter. Bodil avklarer med skoleledelsen om hvordan 
publisering av referat og annen informasjon gjennomføres.  
 
3) Skolemiljøundersøkelsen 
Vi informerte Randi om arbeidet som pågår i Malvik kommune. Skolene er nå i 
avdekkingsfasen og har undersøkelser blant barna om mobbing. Neste semester skal det 
være fokus på skoleledelse og forebygging av mobbing. 
 
4) Ekstraordinært årsmøte 
Vikhammer skole, amfiet. 
Onsdag 14/12  18.00-20.00. 
Innkalling sendes innen 30/11 
Årsmelding (er godkjent på årsmøte i vår) og regnskap 2015/2016 legges ved innkallingen.  
Vedtekter og forslag til endring av disse legges ved innkalling. 
  
 
5) Nissefest 19.desember kl 13.-13.30 
Poser pakkes onsdag 14/12 
Bodil ordner med klementiner, nisse og gave til nissen. 
Bodil kjøper inn Dumle kjærligheter, pastill (Gomp), klementiner og Allan sponser 
kindersjokolade.  
Bodil sjekker antall barn 
 
6) Arrangement  i 2017 
Barnas plattform 
Foreldrekurs  
Randi sjekker ut hva de kan tilby. Hva er maks antall og hvordan organiseres kurset.  
Vi snakker om å gjennomføre kurset i løpet av vårsemesteret 
Vurdere å gjennomføre dette årlig. 
 
 



7) Saker til SKOMIL 
Nettvett: Hvilke planer har skolen for jobbing med nettvett.  
FAU kan bidra til at nettvetts-arbeid gjennomføres. 
 
 
8)Trafikksikkerhet 
Spørre tidligere FAU om jobben med Trafikkforholdene på skolen. (Janne) Snakke med 
skolen. Sak til SKOMIL?  
 
9) Regnskap/ konto 
Bodil skaffer informasjon og tar over konto etter årsmøte.  
 
10) Neste møte 
Neste møte blir ekstraordinært årsmøte 14/12-16. 
 
 
Referent Janne Sundfær  



 
,jon. Jeanett Hoff Antonsen kontaktes om regnskap. Ingvill Ulvik kontaktes av Bodil for å få 
regnskap oversendt.  
 
 
  
  


