
Huseby Skole

FAU årsmøte 2017
tirsdag 26. september 2017
Sted: skolens personalrom
Tid: kl 19:30-21.00

REFERAT



Agenda:

• Velkommen
• ’Rektor’ informerer
• Kort om FAU
• Gjennomført skolåret 2016-2017
• Økonomi
• Valg av økonomiansvarlig
• Valg av kandidater til Driftsstyret
• Valg SMU representanter, to stk
• Arbeidsgrupper - definere og starte opp
• Eventuelt



Kort om FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

• Alle foreldre på skolen er medlemmer av foreldrerådet
• Klassene velger en representant til arbeidsutvalget - FAU
• Arbeidsutvalget velger styret blant FAU representantene, og 2 

representanter til Driftstyret (skolens styre)
• FAU representantene deltar i en av arbeidsgruppene FAU etablerer på 

høstens årsmøte
• FAU representantene er i dialog med og samarbeider med skolens ledelse 

gjennom disse arbeidsgruppene
• Arbeidsgruppene møtes ca hver 6.uke, etter avtale i gruppen
• FAU-styret fordeler midler fra 17.mai inntektene

• Som FAU representant har du god mulighet til å bidra 
til forbedring av skolen barnet ditt går på J



Gjennomført skolåret 2016-2017
• Gjennomført 6 FAU styremøter
• Gjennomført 2 FAU fellesmøter (årsmøte høst og avsluttende vårmøte)
• Gjennomført ekstra FAU møte for de som ikke kunne stille på årsmøtet
• Stilt med 2 representanter til SMU 
• Løpende kontakt med skolens ledelse
• Bevilget penger til skolehagens dugnader
• Bevilget penger til 17. Mai komiteens innkjøp
• Sendt inn ønsker rundt nye Holmen skole fra foreldre som vil tilhøre ny skole
• Gjennomført 17. Mai arrangement i skolega ̊rden – gjennomført av 4.trinnet 
• Trafikksikkerhet Ostadalsveien fulgt opp Bystyrevedtak ang. trafikksikkerhet i Ostadalsveien vedrørende

utbygging Røakollen. 
• Gjennomført Trafikkagenten som førte til flere utbedringer på skoleveiene. 
• Trafikksikkerhet gjennomført Reflekskampanje høsten 2016 
• Skolebygg og utearealer vurdert muligheter for fornyelser i skolens uteområder
• Skolehage gjennomført høst og vårdugnad, vanning gjennom sommerferien, søkt Bymiljøetatens

tilsuddsordning (fikk dessverre ikke tilskudd) 
• ”Hvorfor det?” fasilitert gjennomføring av forskningskonkurranse, og starter planlegging av høstens

konkurranse. 
• Gjenglemt tøy utbedrer rommet og sortering. Innhentet tilbud
• Skole- hjem samarbeid
• Sosialt skolemiljø – vurderer foredragsholder til skolens elever/foresatte



Økonomi

• FAU har disposisjonsrettover midler som kommer inn via 
arrangementer/aktiviteter i regi av FAU

• FAU kan bevilge penger til formål som kommer skolens elever direkte til
gode.

Regnskapet - korte trekk:
• 01.07.16-30.06.17
• Egenkapital kr 160.782,-
• Resultat kr 27.141
• 17. mai resultat kr 40.633,-
• Midler bevilget:

Kr 5.000 ’Hvorfor det?’ (t-skjorter, plakater, premier)
Kr 9.500 Sammenleggbare bord til 17. mai (spleiset med korpset)
Kr 2.000 Skolehage våronn
Kr 2.700 Reflekskampanje premier



Inntekter	
17.mai	 105	630																																										
Inntekter	fra	Korpset(?)	 9	581																																															
Korpset 3	169																																															
Renteinntekter	 118																																																		
Sum	inntekter	 118	498																																										

Utgifter
17.mai	 -63	825																																											
Forskerfabrikken	 -3	691																																													
Korpset	 -19	163																																											
Omkostninger -269																																																	
Reflekskampanjen	 -2	700																																													
Skolehagen -1	710																																													
Sum	utgifter -91	357																																											

Resultat	2016/2017 27	141																																													

Balanse	2017
Eiendeler	
Innestående	bankkonto	 160	782																																										
Sum	eiendeler	 160	782																																										
Gjeld	/	EK
Gjeld	 -																																																			
Egenkapital	01.07.2016 133 642                         
Resultat	2016/2017	YTD	 27	141																																													
Sum	Gjeld	/	Egenkapital 160	782																																										

Regnskap	Huseby	skole	FAU	skoleåret	01.07.16-30.06.17



Valg av FAU-styret for 2017-2018

Leder Kristel Alstad-Evjen
Nestleder Silje Nordbø
Referent Ellen Bygholm Bjelke 
Økonomisjef Kristina Slørdahl
Barneklubben rep. Katrine Thams Leonard (utnevnt av barneklubben)

Funksjonsbekrivelser - se neste slides



Funksjonsbeskrivelser for FAU-styret

Leder
Ansvarlig for arbeidet som blir gjort
i styret og i arbeidsgruppene

Oppgaver:
• Kommunikasjon med skolens

administrasjon og FAU
• Kalle inn til styremøter
• Kalle inn til fellesmøter
• Lede styremøtene og

fellesmøtene/årsmøtet
• Deltar på KFU møter

Nestleder
Ansvarlig for arbeidet som blir gjort
i styret og i arbeidsgruppene

Oppgaver:
• Bistå og avlaste leder med alle

oppgaver.
• Vara for leder i møter der leder

ikke kan delta.
• Deltar på KFU møter



Funksjonsbeskrivelser for FAU-styret

Økonomiansvarlig
Ansvarlig for at FAUs økonomiske
midler blir benyttet i henhold til
retningslinjene.
Ansvarlig for FAUs konto

Oppgaver:
• Håndtere FAUs konto i DnB.
• Sørge for godkjenning av 

økonomiske investeringer i styret.
• Sørge for å få oversendt faktura til 

FAU (elektronisk eller i 
papirformat).

• Rapportere til styret vedrørende 
den økonomiske situasjonen.

Referent
Ansvarlig for at vedtakene i styret
blir kjent gjennom referater.

Oppgaver:
• Skrive referat fra styremøtene, 

fellesmøter/årsmøte.
• Sørge for at referatene blir lagt ut

på Portalen.
• Holde listen over representanter

oppdatert
• Produsere eventuelt annet

skriftlig materiale.
• Vara for leder og nestleder.



Funksjonsbeskrivelser for FAU-styret

Barneklubbens representant
Bindeledd mellom Barneklubben og FAU
Utnevnt av styret i Barneklubben.

Oppgaver:
• Gjensidig orientering om aktiviteter



Driftsstyret

• FAU stiller med to representanter som er kandidater i driftsstyret. Disse 
kandidatene vil normalt bli valgt inn i driftsstyret (januar). 

• Driftstyret har en funksjonstid på 2 år (januar til januar).
• FAU nominerer 2 representanter og 3 vararepresentanter til Driftstyret ved 

skolen blant FAUs medlemmer.

• FAU representanter i Driftstyret 2016-2017 (sitter til jan 2018)
FAU rep.: Espen Stenstad (leder i Driftstyret)(2015-juni2017)

Alf Bjercke vara for Espen Stenstad fra juni 2017
FAU rep.: Silje Nordbø (2015-2017)
Vara 1: Alf Bjercke (2015-2017)
Vara 2: Elena Russakowa (2015-2017)
Vara 3: Erik Vinnogg (2016-2018)
Vara 4: Janeche Bull Borander (2016-2018)



Valg av kandidater til Driftsstyret 2018

FAU rep.: Alf Bjercke (2017- )
FAUrep.: Ellen Bygholm Bjelke (2017- ) 
Vara 1: Erik Hanseid (2017- )
Vara 2: Siri Kolle (2017- )
Vara 3: Erik Vinnogg (2016-2018) 
Vara 4: Camilla Ville(2017 - )



SkoleMiljøUtvalget (SMU) - valg av representanter
• Hensikten med SMUer å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø.  SMU skal være et 

rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.  Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak
for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan
forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn

• SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.
• Representanter i SMU skal være.

– Elever (to elevrepresentanter), 
– foreldre (to representanter for FAU)
– skolen (ansatt), 
– ansatte i skolens ledelse
– representant fra kommunen
(Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU)

• På Huseby ble SMU opprettet våren 2017. 
• Møtene er vanligvis kl 17, på skolen. Det er ca 4 møter i løpet av skoleåret. 
• Vi ønsker at de som sitter i SMU sitter i to år.

FAU representanter:
1. Kathrine Thams Leonard (2016 - )
2. Erica Munthe-Kaas (2017- )

NESTE MØTE ER SATT TIL 20. NOV. 2017



Arbeidsgrupper 2017-2018

• Skolehagen
• ’Hvorfor det?’ forskningskonkurranse
• Trafikksikkerhet

– Ostadalsveien
– Røa
– Stasjonsveien

• Reflekskampanje
• Skolebygg og utearealer
• Foredrag
• Gjenglemt tøy-rommet



Arb.gruppe: Skolehagen

Planlegge og gjennomføre høstdugnad og våronn, skolehagelag, søke midler til skolehagen, samarbeid med 
skolen om bruken.

Representanter:
- Karin Bergvall
- trenger flere representanter fra våren av

Møte(r): tba

Fokus:
Høstdugnad – søn 22. oktober 11-14, for 6. klassingene Kansellert
Vårdugnad
Staus Oktober 2017:  

Det er besluttet at skolehagen ikke skal lukes i høst, for å sikre at all den gode næringen forblir i
bedene.  Samt at jordskokken får vokst seg stor nok.
Vårdugnad gjennomføres til våren.  Camilla tar kontakt med FAU etter jul og starter arbeidet.
Se på hvilke klasser som bør ha ansvar for høst- og vår –dugnad



Arb.gruppe: ’Hvorfor det?’ forskningskonkurranse

Planlegge og gjennomføre forskningskonkurranse.

Representanter: (to nye som kan ta dette videre til neste år)
- Silje Nordbø (leder)
- Cecilie Hansen
- Elena Rusakova
- Guro Breien Westby 
- Ellen Bygholm Bjelke
- Siri Kolle
- Rune Dahl

Møte(r): 9. oktober kl 20:-21:30

Fokus:
Gjennomføring av forskerkonkurransen 21. oktober 2017  



Arb.gruppe: Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet i Ostadalsveien v/utbygging av Røakollen
Trafikksikkerhet på Røa v/utbygging av Røa Torg
Trafikksikkerhet Stasjonsveien utbygging v/Rema1000
Reflekskampanjen. Gå til skolen/holdningskampanje

Representanter:
Ostadalsveien Røa Sentrum Stasjonsveien Reflekskampanje
Janeche Bull Borander Stein Jacobsen Anita Hårsaker
(Stig Øyda Kvarsnes) Erik Hanseid Christopher Haug

Møte(r):

Fokus:

.



Arb.gruppe: Skolebygg og utearealer

Forbedringer, sikkerhet, leker/utstyr,  toalettene, annet?
Legg frem et tilbud på elementer til skolegård presentert i vår.

Representanter:
- Camilla Wille
- Anniken Larem
- Bernt Kalfoss
- Oda Thune
- Elin Berg
Møte(r): uke 41 / uke 48 / Uke 5

Fokus:



Arb.gruppe: Foredrag (tidligere Sosialt skolemiljø)

Forebygge mobbing, holdningskampanjer, planlegge og gjennomføre 2 foredrag pr. Skoleår.  1 til voksne og 1 til
elevene.  Evt. til lærere/ansatte

Representanter:
- Stina Hødnebø (leder) 
- Michael Preminger 
- Anniken Ottesen
- Ann-Helen Langaker
- Christine Sperre

Møte(r): Mandag 30. oktober kl 20:00

Fokus:
Foredrag



Arb.gruppe: Gjenglemt tøy 

Organisere rommet, opprydding 2/år (april+okt).  Få tilbud og organiser rommet

Representanter:
- Birte M. Horn-Hanssen ((leder)
- Øyvind Skretteberg
- Erik Vinnogg
- Irene Måsøval

Møte(r):

Fokus:
Hente inn pris for ombygging
Ombygging/organisering



Minner om Dugnadsansvar på Huseby skole

1.trinn -
2.trinn - Uteskole område / gapahuken i Garderskogen (arr. av skolen)
3.trinn -
4.trinn - 17. mai arrangement avvikling
5.trinn - skolehage, våronn og sommerferievanning
6.trinn - skolehage, høstdugnad
7.trinn -



Takk


