
FAU-møte 12. april kl. 18.00, Stortangen skole 

 
Tilstede: 

Linda Støbakk, Anita Lundgren, Elin Gjertsås, Merete Gjertsås. Andre: Jon Pedersen. 

Forfall: Siri Aamo, Per Ove Støbakk, Monica Totland 

SAKLISTE 

Sak 1.  Grillhus  
FAU vedtar herved at det settes opp gapahuk i stedet for grillhus.  

Per Ove Støbakk settes opp som dugnadsansvarlig. Plan for oppsetting må være klar før  

1. juni-16. 

Sak 2. Nettvettmøte  

Mikal Solheim kommer til Stortangen skole torsdag 21. april kl. 19.00-20.30. Merete setter 

inn annonse i Li-Nytt, hvor foreldre/ foresatt oppfordres til å møte. 

FAU vil bidra med kr 3.000 til arrangementet.  

Elin, Anita og Merete lager en skuffkake hver.  

Sak 3. Sosial kompetanseplan  
FAU utfordres fra skolen til å ta et ansvar for sosiale treff utenfor skoletid. FAU tar hansken, 

og vil lage et enkelt infoskriv til nye klassekontakter. Her vil det stå hva som forventes fra 

klassekontaktene, oversikt over arrangementene, adresseoversikter osv. Vi lager en 

klassemappe som følger hver klasse. Neste FAU-møt blir et arbeidsmøte, hvor denne 

permen lages. Merete ordner permer.  

Sak 4. Regnskap  
Julespill: 21.700 i billettsalg, 3300 i kaffesalg. Lyd og lys deles med skolen, ca. 6000. Tot. 

Inntekt på ca. 19.000 kr.  

Beholdning pr 1. april 16: kr 148.000. 

Sak 5. Forberedelser til 17. mai og skoleavslutning 
7.-8. klasse har ansvar for 17. mai-arrangementet. 3.-4. klasse har ansvar for skoleavslutning. 

NB! Klassekontaktene bes ta ansvar for klassene sine i 17. maitoget. Send ut en påminnelse 

på transponder om dette.   

Sak 6. Eventuelt 
Utsending av referat: 

Heretter blir referatene fra FAU-møtene lagt ut på www.stortangen.no. Dette for at det ikke 

er avhengig av at referatene sendes ut på e-post fra klassekontaktene. 

Rusmøte for ungdomsskolen i mai. Arr. er Familieenheten.  

Siste skoledag blir mandag 20. juni-16. 



Tema fra Jon P: Evaluering av leksehjelpordning; innspill til skolerute m.m.  

Er det andre alternativ til den tradisjonelle skriftlige evalueringen, er det interessant å 

arrangere dette som et møte, mer som en prosesskveld? Opprette Kommunalt 

foreldreutvalg (KFU)? 

FAU signaliserer til skolen at det er ønskelig med to julespillforestillinger.  

Jon fikk signal om vanskeligheter med å få kontakt på telefon på dagtid på skolen. 

 

Neste møte blir mandag 25. april 16 kl. 18.00 

 

Siri Aamo      Merete Gjertsås  

Leder       Referent 

 


