
Referat FAU 14. 10.21, Iveland skole 

 

Følgende sitter i FAU: 

1. klasse  Camila Fernandez - 46415435  

  (Silje R Hodne – 45283006) 

2. klasse Tonje Øvland Håverstad - 97728404 

  (Anita S. Ivedal) 

3. klasse  Yvonne Engen - 95845440 

  Kathrine Thorkildsen - 93440351 

4. klasse  Lill Beate Odderstøl Dyrstad - 97097009 

  (Nina Farevåg) 

5. klasse Renate Bekke – 99538404 

  (Louise Ramse – 95871705) 

6. klasse Linda Frikstad – 99211327 

  (Trine Vatne – 92256081) 

7. klasse (Helene Tveit -95230758) 

  Irene Tveit – 41349247) 

8. klasse Anne Dovland – 95296959 

  Christian Olsen – 96041472 

9. klasse Geir Låtveit – 98108290 

  (Jostein Haraldseid - 91147222) 

10. klasse Gro Anette Katerås – 91806800 

  Christian Olsen - 46041472 

 

De som står i parentes var ikke tilstede på møte. 

 

VALG AV VARA I FAU 

Leder av FAU:  Christian Olsen 

Vara FAU: Yvonne Engen 

 

 



ORDENSREGLER 

Følgende bør endres på i ordensreglene: 

Punkt 4: tilføre «med unntak av i undervisningssituasjoner». 

Punkt 7: tilføre «og energidrikker». 

Punkt 9c: Endre klokkeslett til 11.40. 

 

DUGNAD 

• Fordele «faste» dugnader på 8.-10- trinn. 

8. trinn  Førjulsmoro og 17. mai 

9. trinn  Voss - dugnad? 

10. trinn Flaskeinnsamlinger 

 

• Ang salg av varer så oppfordres klassene til å ta opp felles bestilling, slik at ikke enkelte 

familier/elever føler seg presset til å bestille x antall. 

• Foresatte i 8. klasse bestemmer på første foreldremøte om de vil ha tur eller ikke. Husk at 

det finnes alternativer i Norge som er billigere enn Polenturen. For eksempel Rjukan, Utøya. 

• FAU har vedtatt regler for klassekassene, som skal gjelde for alle klassene på skolen: 

REGLER FOR «KLASSEKASSEN» 

Gratisprinsippet vil til enhver tid være gjeldende: 

Grunnskoleloven § 2-15. Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring: 

«Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane 

eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til 

undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er 

ein del av grunnskoleopplæring.»  

 

Foreldrene bestemmer om de ønsker å lage en klassekasse for klassen.  

Evt. bør det velges en kasserer som oppretter en egen konto for klassekassen. Det bør kunne 

innbetales via Vipps?  

1. Kasserer velges blant foreldrene. Det bør være samme kasserer i alle skoleårene. Lærer skal 

ikke ha ansvar for klassekassen. 

2. Innbetalinger til klassekassen skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngå i en felles pott for 

alle elevene. 

3. Hvis elever slutter i klassen, vil innbetalte midler forbli i klassekassen. Elever som kommer 

tilflyttende, skal ta del i felleskassen på lik linje med de andre elevene. 

4. Det er ikke lov å kreve innbetaling til klassekassa, men det forventes at alle elever og foreldre 

bidrar på innsamling, dugnad osv. 



5. Midler i kassekassa skal brukes til formål som kommer elevene i klassen til gode. Det kan f. 

eks være:  

a. Sosiale tiltak 

b. Servering på juleavslutning, sommeravslutning, elevkvelder og turer. 

c. Oppmerksomhet til kontaktlærer ved sommeravslutning. 

d. Klassetur 10. klasse. 

6. Dersom det er midler igjen i klassekassen når elevene er ferdig i 10. klasse kan overskuddet 

disponeres på følgende måte: 

a. Kos og hygge for klassen en av de siste skoledagene. 

b. Deles lik ut til elevene som lommepenger på 10. klasseturen. 

7. Lærerne kan formidle behov fra klassen til klassekontaktene dersom det er noe elevene 

ønsker å få gjennomført ved bruk av midler fra klassekassen. 
 

LOMMEPENGEDUGNAD 

Når vi har fått nok innsamlede penger til å dekke 10. klasseturen, sosiale sammenkomster og gave til 

lærer osv. da er det mulighet for lommepengedugnad. Når det gjelder lommepengedugnad er det 

kun de som bidrar som får utbetalt. Her vil det bli ført nøyaktig regnskap over salg/oppmøte på 

dugnad osv. Det må komme klart frem når vi går over til lommepengedugnad. Klassekassen og 

lommepengedugnadspengene oppbevares på samme konto. 

 

• Ang konto til innsamlede dugnadspenger, så er det et alternativ til at en foresatt oppretter 

en konto, at skolen oppretter en organisasjon i Brønnøysundregisteret, slik at det kan 

opprettes konto på organisasjonen. 

 

HJELP TIL SELVHJELP. 

Webinar for foreldre som har barn som er skolelei/HAR mye fravær. 9. nov kl 19-21, påmeldingsfrist 

8. nov. 

Vi ønsker at Ole sender ut felle melding til alle foresatte.  

 

MANGEL PÅ SKOLEBØKER 

Elevene har mange kopierte ark. Ble lest opp email fra Ole, hvor han bekrefter at skolen ikke har råd 

til å kjøpe alt på en gang. Foreldrene er sterkt kritiske til mangel på skolebøker, rot med kopierte ark, 

uoversiktlighet. Vi krever penger til bøker 

Sende email ang dette til Lisa Eiken, med kopi til ordfører + Ole 

 

HJERTESONE 

Vi etterlyser tiltaket «hjertesone», som skal gjøre det trygger for barna rundt skolens område, da 

biler vil være forbudt i dette området.  Det ble lovet at dette skulle være på plass før skolestart. Vi 

ønsker fortgang i saken. 



SAMARBEIDSUTVALGET 

Christian Olsen og Yvonne Engen møter i samarbeidsutvalget på vegne av FAU. 

 

SKOLESTRUKTUR 

Oppfordrer foreldre til å engasjere seg. Møt opp på folkemøtene. Vi ønsker å ha en avstemming, der 

ALLE foresatte må ta et valg om enten alternativ 1 eller 2.  

Samarbeide med FAU i barnehagene, om de kan gjøre tilsvarende der. 

Vi ønsker å motta beskjeder/meldinger ang skolestrukturen i god tid før tidsfrister for uttalelser, slik 

at vi får tid til å sette oss inn i det, og at alle som ønsker kan få sagt sin mening. 


