
Referat	  fra	  årsmøte	  FAU	  19.10.2012	  

1. Valg av referent, Tove Lafton 
2. Valg av møteleder, Leela Borring Låstad 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, godkjent med en sak til 

eventuelt.  
4. Valg av  

a. styremedlemmer til FAU 
i. Erik Lund, valgt for 2 år 

ii. Josef Noll, gjenvalgt for 2 år 
iii. Inga Gjerdalen, valgt for 2 år 
iv. Bjørn Torbo, valgt for 2 år 

b. Valg av medlemmer/vara til driftsstyret  
i. Josef Noll  

ii. Gjertrud Høivik 
c. Valg av medlemmer til skolemiljøutvalget 

i. Torgeir Ruden 
ii. Tove Lafton 

d. Valg av revisorer  
i. Monica Bye 

ii. Hege Wenneberg Hansen 
5. Godkjenning av årsmelding for FAU skoleåret 2010/2011 (vedlegg 

1) Godkjent uten merknader. 
6. Godkjenning av FAUs regnskap for skoleåret 2010/2011 (vedlegg 2 

+3) Godkjent uten merknader. 
7. Fremleggelse av budsjett for skoleåret 2011/2012 (vedlegg 4) 

Årsmøtet ba om en gjennomgang av hovedpunktene, Leela 
orienterte.  

8. Forslag til vedtektsendringer (vedlegg 5)  
a. Endring av tidspunkt for avholdelse av årsmøte/stormøte, 

enstemmig vedtatt. 
b. Forslag om nedsettelse av valgkomite. Innspill fra årsmøtet: 

i. En valgkomite bør ha flere medlemmer, og bør velges for 
flere år av gangen. 



ii. Konkrete forslag til kandidater kan øke fremmøtet.  
Forslag til justering – det gjøres et forsøk med valgkomite på 
et års varighet for å se om dette er en bedre måte å rekruttere 
folk på, men det skal ikke gjøres vedtaksendring. Medlemmer 
til valgkomiteen velges på neste stormøte. Årsmøtet tilslutter 
seg dette. 

iii. Regnskapet skal revideres av to revisorer valgt på 
årsmøtet.  
Endringsforslag for å tydeliggjøre: Regnskapet skal 
revideres av to foresatte valgt på årsmøtet. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt etter endringer. 

9. Orientering fra Driftsstyret ved Gjertrud Høivik.  
a. Foreldrerepresentantene i driftsstyret har hovedsakelig jobbet 

med skolens satsning og målsetting, knyttet til lærer-
rekruttering, faglige målsettinger, omtale, øvingsskole for 
studenter. 

b. Det etterspørres fra salen om driftsstyret kan ta opp lærebøker 
til alle barn som et tema. Det at elevene ikke har bøker henger 
dårlig sammen med ambisjoner om læringsresultater. 

10. Høybråten som praksissted for lærerstudenter, FAU ønsker innspill 
fra foreldrene. Overveiende positive, noe betenkning ifht bruk av 
lærerressurser.  

11. Aktuelle saker  
a. Investering i garderobestativ (vedlegg 6) Årsmøtet støtter 

innkjøp. 
b. ”Stikk innom” 17. mai 2013, 5.klasse har ansvar. 

Representanter fra trinnet må ta med seg saken tilbake til 
trinnet. 

12. Eventuelt  
a. Stikk innom. Innspill fra første trinn. For mye fokus på 

godteri? Kan det gjøres tiltak for å begrense? Tenke 
annerledes? Foreldre kan ta valg og sende med mindre penger? 
Kan jobbe holdningsskapende hos foreldrene ifht at 
trinn/klasser kan gå sammen og finne ut av en sum. Forslag – 
spre det ut og sjekk ut erfaringer i klassene og hent inn 



synspunkter fra foreldrene. Det vil være ulike synspunkter på 
trinnene. 

b. Det er opprettet mailadresser som skal følge klassene oppover.  

 

 
 
 
 
 
Til stede: 
 
Inga Gjerdalen (1a) 
Per Gunnar Djupvik (1c) 
Vidar Bull (1b) 
Camilla G Rotvik (1c) 
Christel N Bø (1d) 
Ellen Simonsen (3a) 
Erik Lund (3a) 
Anne Jenner (3b) 
Ine Gamborg Indrelid (4a) 
Cecilie J Forstrøm (4b) 
Marit Ecklo Brevik (4b) 
Bjørn Høivik (4b) 
Hege Aas (4c) 
Torgeir Ruden (4c) 
Bjørn Torbo (5c) 
Aygun Seferli Hear (5b) 
Kirsti Kirkeby-Gustad (6a) 
Karianne Berntsen (6b) 
Arne Krumsvik (6c) 
Linda Strand Jacobsen (6d) 
Hilde Hamang (7a) 
Jarle Haugland (7b) 

 
 
Gjertrud Høivik (driftsstyret 
foreldrerepresentant) 
Leela Borring Låstad (3d/FAU) 
Maria Simmack (3d/FAU) 
Josef Noll (3c/6a/FAU) 
Tom Rønaasen (3a/7/FAU) 
Ronny Maasø (1/6d/FAU) 
Tove Lafton (3d/6d/FAU) 
 

	  


