
Referat fra styremøte FAU Ullerål skole 

 

Dato: 31. august 2022 

Kl.: 18:00 – 20:30 

Sted: Ullerål skole personalrommet 

 

Møtt:  Hanne Randi Nylund (2.trinn, gikk etter sak 2-22/23),  

Truls Moe Lundgren (vara 2.trinn), Cicilie T. M. Myrvang (3.trinn),  

Kine Berger (vara 3.trinn), Elin Larsen Rimås (4.trinn), Ståle Skjønhaug (5.trinn),  

Asaya Suleymanova (6.trinn), Kine Therese Borg (7.trinn, kom til sak 3)  

og rektor Siri Strømmen. 

   

Meldt forfall: Julie Nitsche Kvalvik (1.trinn). 

 

Før møtet kom miljøveileder Mari og ny avdelingsleder på 6. og 7.trinn Olga og presenterte seg.

  

Saksliste 

 

Sak 1 – 22/23 Konstituering av FAU-styret 

- Valg av leder 

- Valg av nestleder 

- Valg av kasserer 

- Valg av sekretær 

Ståle foreslo Cicilie Myrvang som leder, Julie N. Kvalvik som nestleder, Elin L. Rimås 

som kasserer. 

Cicilie foreslo Ståle Skjønhaug som sekretær. 

Vedtak: Foreslåtte kandidater enstemmig valgt. 

 

Sak 2 – 22/23 Rektor informerer. 

Elevtallet på skolen var 518 stk. ved skolestart. Det var 53 elever som begynte i 

1.trinn. Har vært en bra oppstart, og rektor ble godt mottatt når hun kom tilbake. 

Ledergruppa er nå fulltallig fra skolestart. 

Rektor har vært i samtale med naboer, og ballnett og skilting på skoleplassen er 

bestilt. 

Stine Rognved er trivselslederansvarlig, og det har vært samling for hele kommunen 

på skolen i dag 31.august. 

SFO har begynt med måltid mot foreldrebetaling på kr.190,- per måned. Det blir 

servert varmmat 2 dager i uka, det blir servert Brød/ knekkebrød 2 dager i uka, og så 

er det salatbar hver torsdag hvor barna selv er med og kutter opp og gjør i stand. 

Man er nå i full gang med foreldremøter på alle trinn, og det vil være fortløpende. 

Rektor og miljøveileder vil være tilstede og presentere seg på alle foreldremøtene. 

  Vedtak: Enstemmig tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 



Sak 3 – 22/23 Fastsettelse av dager for juleavslutning og sommeravslutning for hvert trinn i årene 

fremover. 

  Forslag juleavslutning: 

  1.trinn - mandag uke 49 

  2.trinn - tirsdag uke 49 

  3.trinn - onsdag uke 49 

  4.trinn - torsdag uke 49 

  5.trinn - mandag uke 50 

  6.trinn - tirsdag uke 50 

  7.trinn - onsdag uke 50 

  Forslag sommeravslutning: 

  1.trinn - mandag uke 23 

  2.trinn - tirsdag uke 23 

  3.trinn - onsdag uke 23 

  4.trinn - torsdag uke 23 

  5.trinn - mandag uke 24 

  6.trinn - tirsdag uke 24 

  7.trinn - onsdag uke 24 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. Forslaget oversendes til rektor for å få tilbakemelding 

fra de ansatte om dette ser greit ut innen 21.september 2022.  

 

Sak 4 – 22/23 TV-aksjonen 2022.  

  FAU har blitt invitert av fylkeskoordinatoren til møte på Veien skole. 

Det er 7.trinn som har ansvaret for TV-aksjonen, og Kine Therese Borg som er 7.trinns 

FAU representant har hovedansvaret for å koordinere dette med foreldrekontaktene 

på 7.trinn. 

Vedtak: Enstemmig tatt til orientering. 

 

Sak 5 – 22/23 Ekstraordinært årsmøte 2022.  

- Fastsette dato. 

- Skaffe vara til 1.trinn, 4.trinn, 5.trinn, 6.trinn og 7.trinn 

2.trinn ønsker å bytte om på fast og vara representant i FAU, dette blir tatt opp på 

det ekstraordinære årsmøtet. 

7.trinn har fått tak i Morten Nyhagen som er villig til å stille som vara til FAU. 

Sekretær tar kontakt med kontoret for å få sendt ut innkalling og booke rom. 

Vi sender ut til hvert trinn for å få inn kandidater, disse gir tilbakemelding til sin 

representant i FAU, som har hovedansvar for å få på plass en vara for sitt trinn til 

årsmøtet. 

Vedtak: Enstemmig tatt til orientering. Ekstraordinært årsmøte settes til onsdag 

21.september 2022 kl.18:00-18:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6 – 22/23 Eventuelt. 

- Må få i gang kurs/ info til nye foreldrekontakter. Kine Therese og Truls tar på seg 

oppgaven med å se på revidering av «Håndbok for foreldrekontakter», dette blir 

sendt til styret for innspill, og tatt opp på neste styremøte. Det innkalles til 

utvidet FAU i uke 39. 

- Kontaktinfo på foreldrekontakter og varaer sendes til sekretær fra hver FAU 

representant for sitt trinn. 

- Cicilie og Elin sjekker ut i forhold til turkasse til neste møte. 

 

 

Neste møte blir 21.september 2022 kl.18:30-21:00. 


