
 

     
Besøksadresse: 

Rosshaven 12 
4639 Kristiansand 

 Sentralbord: 
38006060 

 Nettside: 
minskole.no/kringsja 

 
 

Kringsjå skole 

 

              Kristiansand 09.11.22 

 

Tilstede: 1. Marcela, 2. Christine, Anna, 3.Marthe, Tone, 4. Silje, Marthe, 5. Ann- Cathrin, 6. Nina, 7. 

Anette  

REFERAT FRA FAU-MØTE PÅ KRINGSJÅ SKOLE 

Torsdag 03.11.22 kl. 19.45-21.15 

SAK 08/22-23 17 mai komiteen 
Representanter fra 17 mai komiteen, Marthe og Silje var for å informere om 
komiteens arbeid. Det er ny komite, og nytt opplegg på ny skole. De har 
nøstet opp mye, og fått mye fra tidligere komiteer. Det er opprettet egen 
Mail adr, og eget område på Google disc, for overføring av info. De er også 
registrert i Enhetsregisteret, og på denne måten fått org.nummer. De har 
utarbeidet vedtekter, og en plan over arbeidsoppgaver. Marthe sender 
dette til Anna, slik at vi har kopi. Komiteleder fra 4 trinn, stiller på 3 klasses 
foreldremøte på høsten, for å få nye medlemmer i komiteen. Dette var 
lettere når man hadde spesifikke arbeidsoppgaver å tilby. Dette setter FAU 
inn i oppgavene for 3 trinn, slik at dette gjøres hvert år.  
 

SAK 01/22-23 Se skolens nettside for referater: www.minskole.no/kringsja   
Kort oppsummering fra møte i Skolemiljøutvalget: en gruppe foreldre 
jobber med å få i gang et tilbud om «ungdomsklubb» i Tømmerstø. Dette er 
et ønske fra foreldre og barn. Mer info kommer. Natteravn- Kringsjå uteble 
sist. Vi må få tilgang til info tidligere. Christine purrer på liste over datoer.  
Foreldrenettverk- status. Her føler vi at vi må ha på plass gode eksempler 
og gode rammer. Etter pandemien er mange ukjente med konseptet, og vi 
må ha en oppfriskning. Dette er noe FAU må ta opp videre.  
Lokal natteravn, er startet opp. 
 

SAK 10/22-23 

 

Veiledninger per trinn 
Vi hadde ingen gjennomgang, men på 3 trinn sin veileder må punkt med 17 
mai komiteen inn.  
 

SAK 11/22-23 

 

Klassekontoer og FAU konto 
Marthe fra 17 mai komiteen informerte om at FAU kan registrere seg i 
enhetsregisteret, og på denne måten opprette bankkonto. Leder bes se på 
dette, slik at vi kan gjennomføre dette.  Sum på FAU konto pr oktober ca. 
24.000 kr. 
 

SAK 09/22-23 

 

Eventuelt 
Juleavslutning, dette er foreldrestyrt. Hver klasse må finne sin form, 
med/uten servering, ute/inne. Gå i dialog med lærerne, og finn ut hva som 
passer på ditt trinn. Lærer booker lokale på skolen. 
 
 

http://www.minskole.no/kringsja


Møteplan: 22.09.22, 03.11.22, 01.12.22,  
16.02.23, 23.03.23, 27.04.23. 
 
 

Anna Nåstad-Jensen 

- leder - 

Anette Gabrielsen 
-sekretær- 

 


