
Referat fra årsmøte i Foreldrerådet GBUS – 18.11.2018  

1. 

Åpning av møte.  

2. 

Møtedirigent: Marius Schjelderup-Høye  

Referent: Marius Schjeldeup-Høye 

 

3. Årsmeldinger 

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

Gjennomgang av årsmelding 8.-10.trinn v/ Guri Snapa. Årsmeldingen godkjennes. 

 

Saker det har blitt jobbet med i 2018/2019 

• Gbus og FAU på nett 

• Drift av uteanlegget 

• Leksefri, utvidet skoledag og skolematordning  

• Gjøre skolen bedre på tilgjengelighet 

• Kultur for læring 

• Etablering av en utegruppe med minst en representant fra hvert trinn 

• Arbeidet med en prioriteringsliste for bevilgning av penger som skal gå til elevene ved Gbus. 

  

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

              Leder:                              Marius Schjelderup-Høye 

• Nestleder:                       Elin Lilja Hansen 

• Sekretær:                        Kristin Bergsløkken 

• Kasserer:                         Tommy Antonsen 

• Medlem:                         Daniel Kulblik 

• Medlem:                         Ole Harald Løvenskiold Kveseth 

• Medlem:              Irene Skoglund 

• Medlem:                         Jannicke Eide -Johansson 

• Medlem:                         Wenche Eriksen 

• Medlem:                         Gunn Therese Schøyen Aasnes 

• Medlem:                         Sissell Sætherskar 

• Medlem:                         Bjørnar Melsås 

Innstilling 1.-7. trinn godkjennes av årsmøtet. 



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

 

               Leder :          Guri Snapa  

• Nestleder :   Hanne Rolsdorph     

• Kasserer :       Lill Fjeld    

• Sekeretær :     Stina Lønmo    

• Medlem 8b  :    Kariann Halvorsen Bargum 

• Medlem 10a :   Fariyah Ibrahim 

• Medlem 10b:    Siw Gullikstad 

6. Regnskap 1.-7.trinn:  

Gjennomgått av Tommy Antonsen:   

Per d.d. er saldo kr. 114 591,61 

Det har kun vært to bevegelser på kontoen siden forrige årsmøte. Forsikring av lavvoen 1319,00 kr og 

innkjøp av en is-skrape til skøytebanen til 3299,00 kr.  

Regnskapet godkjennes av årsmøtet. 

 

7. Regnskap 8.-10. trinn 

Per d.d. er saldo kr. 14.933,69. Ingen bevegelse på kontoen siden forrige årsmøte.  

 8. Videre arbeid 

• KFL (Kultur for læring) 

• Skolemat 

• Bedre skolens tilgjengelighet 

• Drifte skøytebanen 

• Dugnad ved uteanlegget 

• Vannstasjoner på skolen 

• Jobbe fram en veiledning/spørsmål til refleksjon til foreldremøter i forhold til temaer som 

for eksempel skjermtid, gaming og aktivitet på sosiale medier.  

9. Eventuelt 

• Det ble diskutert på årsmøtet om kontoen for FAU – ungdomsskole og FAU 1 – 7 skal slåes 

sammen. I tillegg ble det diskutert om FAU i sin helhet skal slåes sammen til ett FAU. Det er i 

hvert fall ønskelig at hele skolens FAU har noen felles møter i løpet av året. Dette vil i så fall 

medføre vedtektsendringer og må behandles grundig før det konkluderes eller gjøres 

endringer. Dette vil være en av hovedsakene på det første FAU-møtet på nyåret hvor hele 

skolens FAU samles mandag 20. januar klokka 18.00 på Gbus.  

Namnå 25.11.19 


