
 

 

Møte nr    6  2018/19.     Dato:  5.2.19 Sted: Skolen 
Møteleder:  Trond Hansen Referent:  Guri Janne Malm Jansen 

Tilstede:  
 Elin Stave Eide 1-3.trinn, Trond Hansen og Christine Wilhelmsen 5-6.trinn, Yvonne Schou 7.trinn, 
 May-Lise Gundersen og Veronica Pilskog 8.trinn, Ole Thomas 9.trinn, Renate Haga 10. trinn, 
Grethe Hølmo og Odd-Geir Masvik VG2, Guri Janne Malm Jansen VG3  
Margareth Haaseth 
Fra skolen:  
Signy Munkeby 
 

 
AGENDA: 

Sak nr 30 18/19   Leder åpner møte 
Sak nr 31 18/19  Kommentarer fra sist møte 
  Det var ingen kommentarer til referat og sist møte. 
  
Sak nr 32 18/19  Info fra skolen 

• 17.mai. Det er et dyrt arrangement og skolen og kirken har bidratt 
økonomisk, men det kan ikke skolen fortsette med. Signy vil selge 
annonseplass i programmet for å dekke inn kostnader til korps ol. Det kom 
opp et forslag om å lage en «spleis» også. 

• Elevtall neste skoleår; 106 interne kontrakter og 12 som har fått 
betenkningstid. Det er flere søkere nå enn i fjor på samme tid. Det er plass 
til 140 elever på grunnskolen. 21 eksterne kontrakter. Viktig å be folk 
bestemme seg fort. 

• Forbygging; Tradisjon med samarbeid med politiet om info og forebyggende 
arbeid se skriv fra Signy. 

• Personopplysning/personvern; Det er kommet spørsmål om skolen 
behandler personopplysninger på korrekt måte. Signy redegjorde for regler 
rundt dette, og forklarte også at skolen må forholde seg både til norsk og 
spansk regelverk. Skolen forholder seg alltid til de strengeste reglene i saker 
der det er ulik praksis mellom landene. Signy konkluderte med at skolen 
forholder seg til personvern slik loven sier. 
 

Sak nr 33 18/19  Oppdatering på økonomi   

• Oppdatering på disponible midler. 
Fau har pr. DD ca 2380 euro.  
FAU må ha en ny kasserer da Rihna jobber så mye på skolen at det ikke lar 
seg kombinere med verv i FAU. Yvonne tar over dette vervet. 
  

Sak nr 34 18/19 Evalueringsrapporter og referat til senere bruk 



• Hva er status?  
Guri Janne la fram forslag til et arbeidsverktøy som er utarbeidet i 
samarbeid med Elisabeth fra Sjømannskirken, og Rihna.  
 

Sak nr 35 18/19 Utarbeidelse av kjøreplan for senere FAU 

• Trond har satt opp et utkast som vi går igjennom og legger til ytterligere 
info, slik at det kan legges inn i FAU-permen til neste års FAU  

• 17.mai. Bør begynne å planlegge nå 
Trond, Kristine og Guri Janne er i 17.mai komite. Trond kontakter  
Dag Magnus for å avtale møte med kirken. 
 

Sak nr 35 18/19 Diverse 

• Tilbakemelding fra elevrådet ang FAU’s kommentarer til gjennomføring 
av juleballet 2018 
Elevrådet har evaluert og er ydmyke i forhold til hvordan juleballet ble 
gjennomført. De har et ønske om å vise at de kan gjøre noe som viser at 
de kan arrangere og gjennomføre et arrangement på en bra måte. De 
forslår et samarbeid med FAU om karneval. 
De ønsker en tredagers feiring i skoledagen gjennom en uke. De tenker 
siste uka i februar. 

 

• Karneval: skal Fau involveres på noen måte? Kjøpe boller fra en av ub? 
Må sørge for at alle behov er dekket. Snakke med elevrådet. FAU støtter 
elevrådets forslag. 

 

• Det er kommet et forslag om å invitere Ida Aaraas til skolen for å holde 
foredrag. Hun er en ung jente som reiser rundt med foredraget sitt som 
heter «Bra nok for faen» dette er et foredrag som passer for 
ungdomsskolen og VGS. FAU og skolen er enig om at vi vil forsøke å få 
henne til skolen. Signy ønsker å trekke inn elevrådet i prosessen. Signy 
kan legge noe av kostnadene inn i skolebudsjettet, og vi støtter 50/50 
splitt med skolen og FAU. Trond tar kontakt med damen.  

 
Guri Janne 
 
 
 
 
 


