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FAU referat 18.09.2018 
 
Dato: 18.09.2018 
Tid: 
 
 
Forfall: Sigve Risa 
 
Saker: 
01/18-19 – Konstituering  
Leiar: Sigve Risa 
Nestleiar: Karin Nilsen 
Kasserar: Wendy Vatne 
Sekretær: Cathrine Andreassen  
 
Sak 2/18-19 – Satsningsområde 
Rektor orienterte om skulens satsningsområde. Grunnlaget er lagt på bakgrunn av 
samarbeid mellom personalet, basert på undersøkelser og annen kartlegging. De har jobbet 
ut fra en modell om NÅ situasjon, Mål, Behov og tiltak.  
 
Sak 03/18-19 – Overskott 17 mai 
Skulesturen til Ognatun som 7 klasse har hatt hver høst er nå avviklet. Her har FAU gitt 100,- 
pr- elev og skulen gitt 200,-. FAU må nå ta stilling til hva overskuddet fra 17 mai skal brukes 
til. Enighet om at noe av pengene skulle gå til trinnet som har hatt dugnaden med 17. mai, så 
kan disse brukes til sosiale arrangement i regi av klassekontakter.  Men enn må se nærmere 
på hvilke modell som er best. Det kom opp forslag om et fast beløp pr. elev eller at klassen 
fikk en %-andel av overskuddet. En må ta hensyn til at både antall elever og overskuddet fra 
17.mai vil variere. Hva er mest mulig rettferdig? Gode diskusjoner. Det skal tas en avgjørelse 
på neste FAU møte.  
Viktig at FAU har en god buffet som kan brukes på andre ting til elevene.  
 
 
Sak 4/1-19 – Møtedatoer 
Neste FAU møte er mandag 5 november kl. 18.30 på Bø skule 
 
 



 

 
 

Sak 5/18-19 – Eventuelt 
Kantinetilbud: 
Kantineansvarlig Ruby Grete orienterte hvordan kantinen fungerte, hva som ble servert og 
hvordan en tenker. Oversikten som ble presentert vil bli lagt ut på nettsiden til Bø skule.  
 
 
 
 
 
Med helsing 
Hå kommune 
 
 
Trine Hess 
sekretær 
 
 
 
Kopi: 
Rita Otto 
Anne Birgitte O Haver 
Elin Bjørheim 
Gunn Helen Vestly 
Raymond Bjuland 
Anne Marthe Dalen 
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