
Holla 10-årige skole - FAU: 

MØTEREFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

12.03.2019 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  

17.30-19.00 
Alle merket med gult var tilstede. 

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Ellen Arntsen Bjørndalen Barbro Nilsen 7a Anne Merethe 

Ramtoft 

Mette Helene Vikje 

Halvorsen 

1b Aleksander Dahle Madsen Ellen Merethe 

Rekkavik 

7b Jorunn Lindgren 

Wighus 

Inger Anne Wines 

2a Martine Fæhn Lunden Julianne Dyrland 8a Gry Anne Torgersen Vidar Svensson 

2b Henriette Skårdal 

Evensen 

Nina Ellingsen 8b Bjørg Marie Bråthen Carina A.H. Mãklin 

3a Torill Gran 
Rikke Kristiansen 

9a Frode Egelandsdal 

Larsen 

Cathrine Tufte 

3b Karina Enger Kambestad 
Cammilla Dahle 

9b Gunnhild-Juliane 

Kåsene 

Stina Bartnes 

4a Eli Landsdal Lisbeth G. Løvskeid 10a Hans Jørgensen Cecilie Nergård 

4b Hilde Kristine Wiik Hanne Fleitscher 10b Marianne U. Eriksen Elin Tufte 

5a Fam Michael Else Irene Skafte SFO    

5b Ann-Kristin Stubberød Henrik Kjeldsen    

6a Lise Beate Johansen Cathrine Ellingsen    

6b Laila Waal Fanny Fæhn 

Kristoffersen 

   

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

26-18/19: Kommentarer til referat fra januar 2019 

Ingen kommentarer fra forrige referat. 

 

Leder 

27-18/19: 17. mai: 

-  Hvor skal det arrangeres? Hallen eller skolen?  

- Det er bestemt at det skal være på skolen. 

 

Leder/ Rektor 

28-18/19: Arbeid med ny fane – hvor står saken? 

- Frode E. Larsen skal klare å få halv pris av det Oslo 

Flaggfabrikk skal ha for ny fane.  

- Få oversikt over hva som står på 17.mai komiteen. 

- Søke flere stiftelser til støtte til ny fane 

- Kan være mulig å starte en innsamling på Facebook for å få 

samlet inn penger, hvor da alle som vil støtte kan frivillig 

støtte med ønsket beløp.  

- Blir tatt opp igjen på neste møte. 

 

Leder 

29-18/19:  Orientering fra rektor: 

• Tilbakemelding fra foreldremøter som har vært. 

Læringsmiljø er i fokus på alle foreldremøter. 

Foreldremøtene som har vært har vært tilsynelatende 

vellykket. 

• Her og nå 

- Klassequiz: Trinn 10 har gått videre til fylkesfinalen. Den 

sendes på NRK radio 20.03.2019. 

Rektor 



- Maling barnetrinn: Det males på rom og korridorer på 

barnetrinnet. Ble fint med nye farger i ett gammelt bygg. 

- Ungdata undersøkelsen. Orientering fra Kultur i aprilmøtet. 

Kommer på neste møtet.  

- Entreprenørskap: Trinn 5-8 har jobbet med ungt 

entreprenørskap. Har lært litt om dette med å skape en 

bedrift + lære om miljø og klima også.  

- Supre skiopplevelser og foreldre som stiller opp: Det har 

vært skidager for flere trinn på barneskolen og 

ungdomsskolen. Det har vært foreldre som frivillig stiller 

opp med kjøring, og turene har vært topp.  

- Erasmus:  

Skoler fra 5 land er med i prosjektet. Finland, Kypros, 

Spania, Bulgaria og Norge.  

Første uke i mai kommer disse til oss, da med noen 

elever fra Finland som da må bo hos vertsfamilier her de 

dagene. Lærerne skal bo hos lærere her. De skal også ha 

litt undervisning når de er her.  

Det dekkes av EU-midler, så det koster ikke noe for 

kommunen.  

 

30-18/19: Foreldrearrangert tur for trinn 10: 

 

- Foreldrearrangert tur for trinn 10? Etter oppfordring fra 

elevrådsleder som hadde ønske om at det blir tatt opp. 

 

Det ble diskutert frem og tilbake angående slike turer, da det er 

ett tema som går igjen i mange kommuner om dagen, hvor 

foreldre må arrangere masse dugnad for å få samlet inn penger 

eller betale for slike turer, og det er da stor fare for at elever som 

ikke har slike muligheter ikke kan være med, og blir da utelatt 

fra felleskapet.  

 

Det ble stemt over følgende i FAU:  

 

Ønsker man tur i likhet med turen til trinn 10 i Lunde? 

 

Vedtatt imot en slik  mulighet med flertall.  

Leder 

 

31-18/19: Eventuelt:  

- Sommarland gratisdag 18.juni 

Det ble diskutert og FAU mener at trinn 7-10 skal få 

mulighet til å delta på denne.  

 

- Er ønskelig fra flertall i FAU at det blir drøftet 

gratisprinsippet og turer som arrangeres i regi av skolen på 

neste møte. Da med Rektor tilstede.  

 

Leder 

Ulefoss, 19. mars 2019 

Ann-Kristin Stubberød  

Sekretær 

 



 


