
Referat fra fau møte 24/4 -19 
 
Tilstede: Målfrid, Inger Marie, John, Ellen, Kim og Bente 
Fraværende: Eivind 
 

- Målfrid jobber viderer med å ordne med vipps til fau 
  

- Dato for skolegårdsfest er torsdag 6/6-19 
 

- Status oppusing av skole: planen er å få skiftet vinduene på den gamle skolen 
i løpet av sommeren 
 

- Svar på spørsmål til kommunalt fau angående tur med 10. klasse 
 

- Hva er hovedmål for 10. klassetur? 
Å være i lag på en kjekk måte. 
 
Dilemma: Hva om det er elever som ikke ønsker å delta på tur?  

 
- Hvilke turer skal være aktuelle? 

Turen skal gi elevene en kulturell opplevelse. 
I Oltedal er det en tradisjon å dra til Krakow og Berlin med besøk i 
konsentrasjonsleir. 
Innenlandstur eller utenlandstur er like aktuell. En klassetur trenger 
ikke å koste så mye.  
 

- Hva skal være max beløp være? 
Antall døgn på tur spiller inn på prisen. 
Vi diskuterte en egenandel på 0 til max beløp på 5000kr 
Helst burde turen kunne dekkes av dugnad for da kan alle elevene 
delta på turen. 
Foreldre som ikke ønsker å delta på dugnad kan dekke turen selv. 
Foreldrene sparer på konto som står i elevens navn 
Dilemma: tilflyttende elever som ikke har spart 
 
 

- I Oltedal gir rektor fri når når alle elevene på klassetrinnet deltar på 
turen. Om ikke må de reise i skolens ferie som f eks høstferien. Dette 
er med å påvirker prisen. Her er det snakk om mye penger. 

 
- Annet å ta hensyn til?  
Hva med elever som trenger ledsager. Hvem skal betale dette? 



Hva med elever som må ha med foreldre pga av utfordringer?  
Mange fallgruver 

 
Dugnad 
 
Dato for dugnaden er mandag 6/5-19 17.00-20.00 
Klassekontakten gir beskjed til Bente om hvem som skal delta på dugnaden.  
Målfrid fordeler deltakerne på oppgaver. 
 
Fau møter mandag 29/4-19 kl 17.00 for å vaske, klargjøre og gjøre litt dugnad. 
 
 
 
Nytt møte torsdag 23/5-19 kl. 19.00 

- tema: skolegårdsfesten 


