
Holla 10-årige skole - FAU: 

MØTEREFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

22.10.2019 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  

17.30-19.00 
Alle markert med gult var tilstede på møtet! 

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Terje Evensen Sanna Borgen 7a Miriam 

Knedahl.Beck 

Anne Guro L. 

Ringsevjen 

1b Anne Lise Baksås 

Marius Skårdal 

 7b Charlotte F. Rui Mette Helene Vikje 

Halvorsen 

2a Ellen Arntsen Bjørndalen Barbro Nilsen 8a Ann Merethe 

Ramtoft 

Bjørn Andersen 

2b Aleksander Dahle Madsen Helena Marie Schaffer 8b Kine Lindhagen Erna Kristin Hogsrud 

3a Heidi Vibeto Karoline Slethei 

Wåsjø 

9a Jill Heidi Sinnerud Anette Nilsen 

3b Ole Martin Tangedal 

Gulseth 

Trine Lise Kvanli 

Bakken 

9b Bjørg Marie Bråthen Bjørnar Stensrud 

4a Rikke Randahl 

Kristiansen 

Arne Dyrland 10a Espen Namløs 

Pedersen 

Frode Egelandsdal 

Larsen 

4b Camilla Cae Dahle Sigrid Descheemaeker 10b Atle Grotmol Jolanta Moen 

5a Katrine Edvardsen 

Omland Snausnes 

Hjørdis Eytorsdottir SFO    

5b Anne Gry 

Gudmundsdotter Sturød 

Cathrine Stoa    

6 Ann-Kristin Stubberød Henrik Kjeldsen    

      

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

09-19/20: Kommentarer til referatet fra 17.september 

- Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. 

 

leder 

10-19/20: Vedtekter 17.mai komiteen Holla 10-årige skole. 

FAU har gamle vedtekter. FAU ser på disse og gir sine 

kommentarer. Dette oversendes SU. 

- Endre navn til Holla 10-årige skole, ikke Ulefoss 

- Enstemmig om at det skal stå at det er møteplikt for de 

som sitter i 17.mai komitèen.  

- Snakk om ny fane: Det skal fremlegges regnskap for 

forrige 17.mai, da blir det også avgjort hvor mye det skal 

gis i støtte til ny fane til skolen. Det skal også da 

avgjøres hvor mye det skal gis pr. elev på 5 & 6 trinn 

neste år. 

- Blir egen sak om dette på neste FAU møte.  

 

leder 

11-19/20: Skoledagen på ungdomstrinnet 

Oversikten over skoledagen på ungdomstrinnet ble delt i 

septembermøtet med begrunnelse om hvorfor dagen ble slik. 

Saken drøftes i FAU i oktobermøtet.  

- Det er fra trinn 9 som det har blitt uttrykket misnøye med 

at det er for lange timer i strekk.  

- Trinn 10 har snakket om det, og er fornøyde med den nye 

leder 

 



løsningen. 

 

12-19/20: Oppfølging av sykling til skolen 

Hvordan er situasjonen etter at SMS ble sendt ut til alle 

foresatte? 

- Vært noen tilbakemeldinger etter at SMS ble sendt ut. 

Både positive i den forstand at foresatte setter pris på at 

det blir tatt opp, og negative i den forstand ar skolen er 

blitt varsla i episoder der sykling er uforsvarlig .  

- Det ble informert om at da trinn 5-7 var på sykkeltur sist, 

så hadde flere av syklene blitt tuklet med på turen. 

Rektor Anne tar dette videre, da det ikke er greit.  

 

leder 

13-19/20: Internkontroll – elevenes skolemiljø §9A 

Hvordan har elevene våre det?  

- Dette blir tatt opp på hvert FAU møte fremover.  

- Det er mye roligere på ungdomstrinnet 

- Det er mye roligere på mellomtrinnet 

- Det er på småtrinnet det er litt mer uro om dagen, men 

det jobbes med 

 

leder/rektor 

14-19/20:  Orientering fra rektor: 

• Informasjon ang tilsyn fra FM: Åpningsmøtet 28.oktober 

kl. 14.30-15.30. Styret i FAU inviteres til å være med 

• Kort tilbakemelding fra foreldremøtet i SFO 30.09 – blir 

siste sak for dagen på møtet. 

- Referatet fra SFO foreldremøtet ble lest opp, og det blir 

sendt ut til alle som har barn på SFO. 

• Personalendringer jf. Infobrev 

• Evt. 

- Mottaket – det har blitt satt pris på at så mange møtte opp 

til fakkeltoget.  

- Rektor var også glad for engasjement etter at det ble 

sendt ut SMS med oppfordring til fakkeltog.  

 

rektor 

15-19/20: Eventuelt. 

• Korps i skolen 

- Venter på tilbakemeldinger fra dirigent i korpset 

angående dette, kommer tilbake med mer informasjon så 

snart det foreligger.  

• «Fadder»-ordning på ungdomstrinnet 

- Tilbakemeldinger fra 8.trinn på at de ikke ønsker en 

fadder ordning.  

- Forslaget var ment som en slags «trivselsleder» slik det 

er på barnetrinnet. Fordi noen kanskje trenger noen 

holdepunkter og noen går helt alene hele skoledagen.  

- Dette blir egen sak på neste møtet.  

 

leder 

Ulefoss, 28. oktober 2019 

Ann-Kristin Stubberød  

Sekretær 

 



Møteplan Holla 10- årige skole 2019/2020

AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI

ELEVRÅD  B-trinn

ELEVRÅD U-trinn

FAU 27 17 22 19 21 valg 10 21 26

SU 17 22 19 21 10 21 26

SMU 17 19 21 26  


