
Referat fra årsmøte i Foreldrerådet GUS – 13.11.2018  

1. 

Åpning av møte.  

2. 

Møtedirigent: Marius Schjelderup-Høye  

Referent: Kristin Bergsløkken  

Undertegne protokoll: Glemte å velge på møtet, men Marius Schjelderup-Høye og Øystein Holtmoen 

undertegner i etterkant.  

 

3. Årsmeldinger 

Gjennomgang av årsmelding 1.7-trinn v/ M. Schjelderup-Høye. Årsmelding godkjennes 

Gjennomgang av årsmelding 8.-10.trinn v/ Øystein Holtmoen Årsmeldingen godkjennes  

 

Saker det har blitt jobbet med i 2017/2018 

- Nærmiljøanlegg er ferdigstilt – påbegynt i 2015 

- SMISO- Kurs og kompetanseheving for alle ansatte. Tre dager med tilpasset opplegg for 1.-10.  

     trinn. 

- Overgang barnehage-skole. Tre besøksdager før skolestart bør løses på en bedre måte.  

-  Kultur for læring (KFL).  

- Ny skolestruktur – Ny rektor, nå tre teamledere som har personalansvar.  

- Nedbemanning- tema; lagt press på at vedtak med behov for ekstra ressurser ivaretas. 

- SFO- mat og priser 

-  Hjemmeside for skolen/FAU 

 

4.Valg av FAU 1.-7. trinn: 

 

Leder: Marius Schjelderup-Høye 

Nestleder: Ikke valgt, men velges av medlemmene på neste FAU møte, januar 2019. 

Kasserer: Tommy Antonsen 

Sekretær: Kristin Bergsløkken 

Medlemmer: Bjørnar Melsaas, Selma Skoglund, Camilla Flatås, Katrine Mork Haugen, Mona 

Breisjøberg, Jostein Luka, Erik Lynne, Elisabeth Helgeberg, Wenche Eriksen, Irene Skoglund og Anita 

Larsen.  

Innstilling 1.-7. trinn godkjennes av årsmøtet. 

 

5. Valg av FAU 8.-10. trinn: 

 

Leder: Guri Snapa 

Nestleder: Anne Britt Øveråsen 

Kasserer: Heidi H. Nybrenna 

Sekretær: Stina Lønmo 

 

 



 

Medlemmer: Margrethe Liljebakk (9b), Laila Guldbrandsen (10a), Øystein Holtmoen (10b). 

Innstilling 8.-10.trinn godkjennes av årsmøtet. 

 

6. Regnskap 1.-7.trinn:  

Gjennomgått av Julie Camilla Skulstad:   

Per d.d. er saldo kr. 119.057,23. 

Regnskapet er revidert og godkjennes av årsmøtet. 

 

7. Regnskap 8.-10. trinn 

Regnskapet er ikke revidert, men bevegelsen på kontoen er kun ett bilag (blomster).Godkjennes av 

årsmøtet. 

 

8. Videre arbeid 

- Lekehus /lagerrom – nytt lekehus eller benytte eksisterende bygningsmasse. Gjennomgang 

av behov og ønsker før det fattes vedtak. 

- Gjennomgang av antall FAU – kontoer. Hva er det behov for. Kvalitetsikre at øremerkede 

tilskudd kommer på rette konto. 

- Kultur for læring (KFL) - Følge opp resultater og følge opp iverksetting av tiltak  

- Skolemat (samarbeid med mat sfo) – hva slags mat – god mat!  

Skikkelig tilbud – ikke noe halvveis  

- SFO mat og priser. Undersøke hvilke modeller som er benyttet i andre kommuner. 

- Hjemmeside/Infokanal for FAU – FAU i møte med Bekkesletten hos Grue Kommune. Legge ut 

f. eks møtereferat – slik at alle har tilgang- Historik 

- Egen e-postadresse til FAU. Gjøre FAU lettere tilgjengelig  

- Overgang barnehage – skole 

- Uteanlegg/drift – Sette opp plan på hva kommune som eier og hva skole og FAU som bruker 

kan bidra med. Behov for søppeldunker. Det må suppleres med ny sand i kunstgresset per år.  

til ballbinge og gymløype. (rask dugnad). Videre må det opprettes en ute-/arbeidsgruppe for 

å legge is når kuldegrader kommer. Snøbrøyting? Skaffe utstyr for dette. 

- IKT/drift - PC /Ipad – se på antall pr. elever   

- Utvide og søke om nytt nærmiljøanlegg (til barnetrinn) – Legge inn søknad på tippemidler. 

- Elever invitert til Kommunestyret for å redegjøre for sine tanker om hva som savnes av 

infrastruktur i Grue. Gang- og sykkelsti var ett av ønskene.  Etterspørre videre framdrift etter 

dette møtet. 

- Trivelselederavtalen – Abonnementet som FAU betalte er sagt opp. Skolen drifter dette selv 

nå.   

 

 

Kongsvinger 22.11.18 


