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REFERAT FAU MØTE KRINGSJÅ SKOLE 
Torsdag 22.09.22 kl. 19.45. 

 

SAK 01/22-23 Referater 
Alle referater fra FAU, SU og elevrådet ligger på skolens nettside: 
www.minskole.no/kringsja   
 

SAK 02/22-23 Årshjul FAU 
Alle gjør seg kjent med årshjulet til FAU som ligger lagret her:  
Årshjul Kringsjå FAU 08-10 (minskole.no).  
 
Forslag til endringer tas opp fortløpende i FAU.  
 

SAK 03/22-23 

 

Rollefordeling 
Leder (frem til 31.12.22): Anna Nåstad-Jensen  
Nestleder (frem til 31.12.22): Ulf Wold 
Sekretær: Anette Gabrielsen 
Kasserer: Anita Karlsen 
Koordinator elevkveld 1-4 trinn: Fredrik David Lossius 
Koordinator elevkveld 5-7 trinn: Lene Langeland 
Natteravn-ansvarlig: Tone Reme Kleiveland 
Foreldrerepresentanter til skolemiljøutvalget: Christine Kohl- Larsen og 
Marte Tuseth (Skolemiljøutvalget har møter 03.11.22 og 23.02.23) 
Vara SU leder: Tone R. Bremseth 
 
Fra 31.12.22 går nesteleder inn som leder av FAU og sitter frem til 
31.12.23.  
 

SAK 04/22-23 

 

Møteplan 
Møtedatoer vedtatt med justeringer for følgende. Møte 27.10. flyttes til 
03.11. og møte 24.11. flyttes til 01.12.    
Innkalling ligger i Messenger.  
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SAK 05/22-23 Trinnvis juleavslutning 
Ber skolen om å sette faste tidspunkt for alle de ulike trinnene slik at dette 
blir forutsigbart og kan planlegges i god tid. Tone R. Kleiveland tar kontakt 
med Anita Bjelland.  
 

SAK 06/22-23 Dato sommeravslutning og sommeravslutning for 7 trinn 
Planlegging sommeravslutning vil bli tatt opp som eget tema på et av de 
neste FAU møtene. For fremtiden: bruk av anonyme spørreundersøkelser i 
etterkant av arrangementer for å evaluere.    
 
Anette og Anita sjekker ut om det skal settes en fast dag for avslutning for 
7- trinn som gjelder hvert år. De utarbeider en mal for avslutningen som kan 
gjenbrukes. Sterkt ønske at noen fra skolens ledelse stiller på avslutning.    
Avslutningen sponses av 7-trinns klassekasse. 

SAK 07/22-23 Gaver til de ansatte fra klassen 
Vurderer å overrekke gaven på en mer «høytidelig» måte, men fortsetter 
med gave til alle de ansatte fra alle trinn samlet i forbindelse med 
sommeravslutning for å inkludere alle de ansatte på skolen.  
 
Gave fra 7- trinn kan gis til lærerne, da dette er en egen sak (se punkt under 
sommeravslutning 7 trinn). 
 

SAK 08/22-23 17 mai komiteen 
FAU ønsker at leder for 17 mai komiteen kommer i neste FAU møte for å 
sammen arbeide frem en felles plan for informasjon mellom FAU og 17 mai 
komiteen. Anna tar kontakt med 17 mai komiteen.   
 

SAK 09/22-23 Eventuelt 
 

Klassekontoer og FAU konto 
Har vært oppe til diskusjon tidligere, men det ønskes at det på nytt sees på 
mulighetene for å opprette konto i Brønnøysundregisteret for å kunne ta i 
bruk vipps ved ulike arrangementer. Kasserer i FAU vil da kunne 
administrere klassekontoer sammen med klassekontakter på de ulike trinn 
og man unngår at foreldre må bruke private kontoer.   
 
Bursdagsfeiring 
Når man inviterer til bursdagsfeiring for elevene på Kringsjå skole skal man 
enten be alle jentene, alle guttene eller alle barna på hele trinnet. Det 
vanlige er at de jentene eller guttene som er født i samme måned går 
sammen om en felles bursdagsfeiring.  Det har vært en tradisjon på Kringsjå 
skole for å gi 50 kr per elev dersom man gir kontanter. Dersom man velger å 
gi en gave har tradisjonen vært at man kan gi en gave opp til 100 kr. 
Det med gaver kan man bestemme på trinnet hvordan man løser, men hvem 
man inviterer kan man ikke avvike fra. 
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Trafikk sykkelsti 
Alle foreldre må informere barna som sykler/går til skolen om at de må 
holde seg i riktig side av veien på sykkelstien/ gangstien. Det er trafikk i 
motgående retning og det er fort for at det kan oppstå ulykker. Det er også 
et problem at elevene som skal til Kringsjå skole sykler flere i bredden, slik 
at de sperrer hele veien. Dersom man må stoppe må man gå inn til siden. 
FAU ber skolen om å lage en sak på dette og legge det ut på skolens 
nettside. I tillegg oppfordres alle foreldrekontakter til å minne foreldrene 
om dette på klassenes facebooksider.  
Dersom det hadde gått an å få tegnet opp en strek i midten av sykkel- og 
gangstien ville dette vært en stor fordel.  
 
 
Veiledninger per trinn 
Det ble gjennomført et arbeid i forbindelse med utarbeidelse av veiledning 
til foreldrekontaktene på de ulike trinn av FAU forrige skoleår. Anna 
kontakter Karen Madsen Kvam (tidligere FAU leder) og ber om å få tilgang 
til dokumentene. Ønsker at dokumentene publiseres på skolens nettside.    
 

 
Vedtatt 
møteplan: 

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

 


