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Møtereferat – FAU Bogstad Skole, skoleåret 2019/2020 
 

Innkalt av Referent Møtenummer 

Sverre Blandhol Cecilie Ramse 04/20 
Møtedato Sted Tid  Utsendt dato 

02.06.20 Hos leder FAU  19.00 – 20.00  04.06.20 
 

 
Innkalte deltakere Forfall Kopi til 

Sverre Blandhol (2), leder FAU  
Mats Bjerkaas (2) 
Ingrid Helene Solem Ingebrigtsen (1) 
Therese Doresius (3) 
Elin Saga Kjørholt (4)  
Jøran Pecher (5) 
Cecilie Ramse (1) 

Ida Stendahl (6) 
Hilde Nyrud (6) 
Hanne Melhus-Kittelsen, 
nestleder FAU (7) 
 
 

Deltakere + forfall 
 
 
 

 
Agenda: 

1. Årets 17. mai 
2. Årsberetningen og årsregnskap 
3. Rekruttering til FAU og Foreldrekontakter 2020-21 
4. FAU arkiv og dokumenthåndtering 
5. Eventuelt  

 
Nr. Sak 

1 17. mai 

Det ble gjennomført vipslotteri, som kompensasjon for avlyst 17. mai-arrangement. Gevinst 
ble levert ut 17. mai. 

Det kom inn ca. 40.000,- på lotteri og donasjoner. 

2 Årsberetningen og årsregnskap 

FAU sitt årsregnskap er påvirket av situasjonen rundt Covid-19 og avlyste arrangementer. Dette 
vil fremgå av årsberetningen. 

FAU har likevel midler til 2 leirskoler slik situasjonen er nå.  

I årsberetningen fremgår det at FAU har tatt opp problemstillingene rundt digital skole. Dette 
gjelder både hva elevene får tilgang til og elevenes personvern. Det vil bli presisert i 
årsberetningen at dette er en sak til oppfølging høsten 2020. Grunnet Covid-19 er saken satt litt på 
vent. 

3 Rekruttering til FAU og Foreldrekontakter 2020-21 

Flere medlemmer av FAU trer ut av utvalget. Det er tre som fortsatt vil sitte i utvalget, eller 
stiller til gjenvalg. Dette er bra for å sikre en viss kontinuitet i FAU. 

FAU sitter og har ansvar for blant annet rekruttering inntil nytt FAU er valgt, det vil i praksis 
si til slutten av august. 

Rekruttering av nye FAU-medlemmer gjøres på foreldrerådets årsmøter, som avholdes i 
forbindelse med foreldremøtene om høsten. Det er enighet i FAU om at det bør sendes ut 
informasjon i forkant av disse møtene via foreldrekontaktene. 
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Det er videre enighet om å sette opp en tilsvarende informasjonsmail til foreldre til nye 
elever på 1. trinn. Slik informasjonsmail vil gå ut fra skolen.  

En fra FAU stiller på hvert av foreldremøtene til høsten og presentere FAU.  

Det vil i tillegg være behov for rekruttering nye foreldrekontakter. 

4 FAU arkiv og dokumenthåndtering 

FAU har tidligere lagret dokumenter på Google, men benytter nå Dropbox. Dette ser ut til å 
fungere godt og FAU er enige om å fortsette med dette. 

5 Eventuelt 

Ingenting på eventuelt. 

 

 


