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FAU referta 21.03.2019 
 
Dato: 21.03.2019 
 
 
Desse møtte: Alle 
 
Saker: 
Sak 10/18-19 – Ny leder FAU 
Sigve Risa (FAU leder) er nå ansatt som vikarlærer. Han går derfor ut av FAU og Anne 
Bergitte O. Haver kommer inn. Karin Nilsen (nestleder) overtar lederrollen, mens Anne 
Bergitte O. Haver trer inn som nestleder.  
Anne Bergitte har fått administrator tilgang til facebook gruppen FAU bø skule. Hun legger til 
Karin som administrator.  
 
Sak 11/18-19 – Lærerkabal neste skoleår   
Lærer kabalen for neste skoleår er ikke klar. Det mangler fortsatt å besette 2 vikarstillinger. 
Det blir en ny utlysning. Ingrid Marie har vise kriterier hun må forholde seg til ved ansettelse. 
Det er viktig å jobbe grundig for å få til de riktige ansettelsene. FAU fikk en kort 
gjennomgang.  
 
Sak 12/18-19 – Regnskap 
Wendy orienterte om uttak av konto på kr. 2 969,50,- til baller. Ref. søknad fra elevrådet. I 
tillegg er det utbetalt 14 569,- til 7 klasse. Dette er 4 894,- som er overskuddet fra premiene 
17 mai og 9 677,- som er 225,- pr. elev. (43 elever) 
Saldo etter nevnte utbetalinger er 60 691,50,- 
FAU kan bli tydeligere i hva vi godkjenner. Elevrådet kan også være mer presis i søknaden. 
Et alt. er å invitere en representant fra elevrådet til å fremlegge søknadene. Elevrådet blir 
informert via FAU referat.  
 
 
Sak 13/18-19 – Faste møter og Års hjul 
Det er ønskelig med faste møtedatoer og at FAU lager et årshjul med fokusområder. I tillegg 
at vi lager en slags håndbok på hva som er gjort, viktige vedtak etc. Ingrid Marie og Karin 
setter seg ned og utarbeider et dokument som FAU kan ha som utgangspunkt til neste 
møtet.  



 

 
 

Sak 14/18-19 – Neste møte 
Neste møte blir 9 mai kl. 18.00 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
Hå kommune 
 
 
Trine Hess 
sekretær 
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