
FAU-møte 25. april kl. 18.00, Stortangen skole 
Tilstede: 

Linda Støbakk, Anita Lundgren, Elin Gjertsås, Siri Aamo, Per Ove Støbakk, Monica Totland 

Merete Gjertsås.  

Andre: Finn Søfting og Jon Pedersen. 

SAKER 

Sak 1.  Grillhus/ gapahuk – Jippi! Nå skje e!!! 
Per Ove og Finn la fram forslag på gapahuk. Plassering blir litt høyere opp enn der dagens 

gapahuker står. Det må hugges en del skog. Planen er å få hugget ned skog og gjort 

grunnarbeid før sommerferien og at selve oppsettinga gjøres etter ferien. Jon går i dialog 

med PU-etaten vedr. skogrydding og avtaleverk etter endt arbeid. Finn blir med videre i 

planlegginga og oppsetting 

Økonomi: Det er ikke satt opp budsjett enda, men når i hovedsak meste gjøres på dugnad, så 

blir det utgifter bare på leie av maskiner, materialer og utstyr. Det betyr at vi skal komme 

greit ut av det økonomisk, slik at det skal være muligheter for å bidra med noe også til 

«innredning» 

Sak 2. Klassekontaktpermer  
Anita hadde begynt å forberede et utkast til infoskriv i permen.  

FAU bestiller 10 stk. permer med skilleark og plastlommer fra skolen (Jon).  

Disse permene skal følge klassene gjennom hele skoletiden. Permene klargjøres før 

avslutninga siste skoledag. 

Antall klassekontakter?  

FAU’s sammensetning? 

FAU foreslår at 1.-7. klasse har en klassekontakt og 8.-10 klasse har to. Trinnkontakt i FAU 

må velges blant en av klassekontaktene. Alle klassekontaktene må kalles inn til det første 

møtet på høsten, hvor trinnkontakt og styret velges.  

Sak 3. Fovea 
FAU ytrer et ønske om utefotografering neste gang det skal fotograferes, og det må bestilles 

muligheter for søskenbilde. Fovea kan gjerne benyttes til dette, da de har kommet med forbedringer 

mht. bestillinger. Nå må alle aktivt bestille bildene i nettbutikk. Jon formidler dette videre til Fovea.  

 

Neste møte blir mandag 30. mai-16 kl. 18.00. 

 

Siri Aamo      Merete Gjertsås  

Leder       Referent 


