
Referat fra FAU møte 30/2-20 
 
Til stede: Tobias Harry Wittchen,Tor Magne Auestad, Harald Dirdal,Eivind Nilsen, Målfrid 
Heien, Randi ( assisterende rektor) og Bente Hansen 
Ikke tilstede: Inger Marie Tandstad Andersen 
 
Saker:  
● Eivind orienterer om status for økonomi og rekneskap for FAU. Kan Eivind lage ei oversikt 
over inntekter og utgifter som har vore i 2019? Fint om du kan sende det til meg pr mail før 
møtet.  

- regnskap gjennomgås en gang i året - november  
- Kommunen har en pott med penger hvor lag og foreninger kan søke om støtte- frist 

innene  februar- Målfrid undersøker om FAU kan søke om støtte til uteområdet. 
 
 
 
● FAU har sagt at dei kan vere med på å støtte skolen med ei oppmerking av uteområdet. 
Skolen har ikkje gjort dette ennå pga mykje byggjeverksemd i skolegården. Vi vil setje i gang 
med dette innan kort tid.  

- våren 2020  
-  lurt å gjøre det etter at en har fikset lekestativet med tanke på at en skal bruke 

gravemaskin. 
- beløp ca 4-5 tusen.  

 
 
● Evaluering av juleballet 2019  
 
Evaluering fra elevrådsmøte:  

- Det beste juleballet til nå - bedre enn i fjor. 
- En kan låne høyttaler fra ungdomsklubben. 
- Elevene ønsker å holde på lenger-  enten begynne tidligere eller at avslutter senere. 
- Forbedringspotensial i forhold til musikken - elevene har selv ansvar for sette opp 

ønskeliste 
 
Evaluering FAU 

- Ballet var ferdig kl 23.00 og alarmen gikk på kl.23.30. Kort tid til rydding. 
- Fau ønsker at lærerne tar mer kontakt med vaktene. Gi beskjed når dere går. 

Lærerne har ansvar for å se om det er personer som ikke hører til på ballet.  
- Fest telefonen - FAU ble på et møte enig om at elevene ikke skulle bruke telefonen 

på ballet  På møte med elevrådet ville elvene ha en fest telefon. Dette må avklares 
ordentlig. Fau har delte meninger angående bruk av telefon. På ballet i 2018 ble det 
vist meldinger som ikke var helt bra. 

- En person som ikke går på skolen i Oltedal eller Dirdal var inne på ballet. 
Vedkommende ble sendt hjem. 

- Positivt med to vakter fra Dirdal - viktig med voksen som kjenner elevene - en 
sikkerhet for at ikke uvedkommende kommer inn.  



- FAU ønsker at foreldrene deltar mer. Mange oppgaver på FAU. Foreslår at det 
opprettes en rullering-  For eksempel:  foreldre fra 8 og 9 klasse stiller med vakter. 
Ansvar klassekontaktene. 

- FAU har ansvar for det organisatoriske - handle inn, pynte og rydde. 
- FAU satte ut mugger med vann og glass. Et positivt tiltak.  
- Harald hadde med røykmaskin og lysslynge - han stiller med dette neste år. Det kan 

lånes når han slutter i FAU 
- Alle elektrisitet var på en trommel - Sikringen røyk. NB! i forhold til brann  
- FAU kjøpte silkebånd til kåring av ulike titler. NB veldig dyrt. Finn et billigere alternativ 
- En eller to pizza for mye. Bedre med for mye enn for lite. 

 
 
 
● Nytt leikestativ i skolegården. Vi må planleggje kor tid vi skal gjere dette og kven som skal 
vere med. Skal vi kombinere dette arbeidet med ein foreldredugnad på uteområdet?  
 

- tidspunkt - før 17. mai - mars/april - må grave ut før en setter opp stativet  
- Ansvar: Harald - han avtaler tid med Målfrid - får med seg en gjeng. De graver og 

setter opp fundamentet 
- En egen dugnad  før 17.mai - etter at lekestativet er på plass. 
- På FAU møtet i april tar vi en runde på uteområdet å finner ut hva som må gjøres på 

dugnaden. Vi lager en prioriteringsliste.  
- Skolen ønsker å merke opp en brentball banene - Harald sjekker på jobb om de har 

veimaling 
 

● Skolen ønsker å drøfte muligheten for å samle inn pengar til scene-element. 
- høyde og lagringsplass er noe en må tenke på  
- flerbrukshall ferdig i 2023. Vi avventer dette. 

 
Målfrid hadde en kort gjennomgang av oppdatering som gjøres på den gamle skolen.  
 
Kommunalt fau - tema fra Oltedal - uteområdet  
 
Nytt møte: - Mandag 30 mars kl 18-19 
 
referent  
Bente Hansen 


