
Referat fra årsmøte i foreldreutvalget Grue barne- og ungdomsskole 

 

 

1. Åpning av møtet  

 

2. Valg av møtedirigent og referent  

Møtedirigent: Ingeborg Schjelderup-Høye 

Referent: Stine Bysveen 

3. Medlemmer dette skoleåret 
- Hanne Gunnersen ( 1.trinn) – nestleder 

- Cathrine Sønsterud Rinden ( 1.trinn)  

- Stine Bysveen ( 2.trinn) – sekretær  

- Caroline Berg Fjeld ( 2.trinn) 

- Anders Austad ( 3.trinn) – kasserer 

- Daniel Kulblik (3. trinn) 

- Julie L Skulstad ( 4.trinn) 

- Camilla Hansen Flatås (4. trinn)  

- Anne Marte Hals ( 5. trinn)  

- Mari Vanebo ( 5.trinn)  

- Anders Bjerke ( 6. trinn) 

- Ingeborg Schjelderup-Høye (6. trinn) – leder 

- Jannicke Alandra Eide Johansson (7. trinn) 

- Cecilie Mellum ( 8. trinn) 

- Hilde Vesterås Nordli (8. trinn) 

- Sissel Sætherskar (9. trinn) 

- Lene Sunde (9. trinn) 

- Kenneth Michaelsen (9. trinn) 

- Elisabeth Helgeberg (10. trinn) 

- Gunn Bredesen Opset (10. trinn) 

Dato : torsdag 20. oktober kl 18:00 Sted: Auditoriet ved Gbus  

Deltagere:  
Ingeborg Schjelderup-Høye (Avtroppende 
leder,7. trinn)  
Jannicke Alandra Eide Johansson 
Hanne Gundersen (Leder, 2.trinn)  
Cathrine Sønsterud Skara (2.trinn)  
Cerwin Thomas Osrønningen ( 2.trinn)  
Miriam Lysakerrud ( 2. trinn)  
Stine Bysveen ( 3. trinn)  
Caroline Fjeld ( 3. trinn)  
Anders Austad ( 4.trinn)  

Julie L Skulstad ( 5.trinn)  
Camilla Hansen Flatås (5.trinn)  
Heidi H. Nybrenna ( 7.trinn) 
Hilde Vesterås Nordli (9. trinn) 
Mona Breisjøberg ( 10.trinn)  
 



 

4. Endringer i vedtekter fra dette skoleåret: 
 FAU for barnetrinn og ungdomstrinn er slått sammen til et FAU for GBUS 
 Endring i sammensetning av FAU; det skal fra dette skoleåret være to FAU 

representanter fra hvert trinn, ingen vara. 
 Vedtekter for 17. mai arrangement er endret. Grunnet færre elever i hvert trinn er 

ansvaret for arrangementet endret fra 6. og 7. trinn til å også inkludere 4. og 5. trinn. 
 

5. Det har blitt avholdt 5 møter: 
 10. trinn har fått dekket utgifter til buss for Utøya tur, det er vedtatt at FAU skal 

dekke dette for 10. trinn videre. 
 Utegruppe satt sammen med en representant fra hvert trinn. 
 Vi vant Klubbens utstyrsstipend på 10.000,- Pengene ble brukt på: 

- Pakke med 40 bøtter og 40 spader 
- 40 stk rumpeakebrett  
- 10 stk dobbelt rumpeakebrett  
- 12 stk dragonskin softballer  
- 10 stk fotballer  
- Bøtte med 60 tennisballer  

 På møtene har FAU fått informasjon og samarbeidet med skolen og veileder fra SEPU 
i forbindelse med skolens arbeid med oppfølgingsordningen. 

 Det har vært et ønske fra skolen om å få foreldre mer involvert i, samt øke deltakelse 
på foreldremøtene. Rent konkret har FAU forsøkt for neste skole år og legge valg av 
FAU representantene ut av foreldremøtene. Dette har blitt løst med at skolen har 
sendt ut melding på mobilskole til de trinn der nye representanter skal velges. 

 FAU har ønsket å få satt sammen en gruppe som kan jobbe med uteområdet til 1.-4. 
trinn. Det ble besluttet at gruppen settes sammen når det nye styret er klart høsten -
22 

 FAU ønsket en utprøving av mobilfri skole. SU og skole ønsket ikke dette.  

 

6. Regnskap 
 Status fra kasserer Anders Austad: 

Per d.d. er saldo på 1-10. trinn på 118 432,-  

Bevegelser på konto siden sist årsmøte; isolasjonsmatte til skøytebane, 

lekeapparater fra klubben, forsikring og busstur til 10. klasse.  

Pengene fra fjorårets 17.mai er ikke overført denne kontoen pr d.d, derav 

ingen inntekter.  

 

7. Eventuelt  
 Ingen innkomne saker  

 

 



8. Valg  
 

 Leder: Hanne Gunnersen  

 Nestleder: Malin Piltingsrud  

 Kasserer: Anders Austad  

 Sekretær: Daniel Kulblik  

 

9. Nattravnskoordinator:  
- Skolen trenger en nattravnskoordinator. Organiseringen har ligget hos 9.trinn tidligere.   

Hilde tar kontakt med Carina Kullerud og kommunen og innhenter informasjon. Følges opp 

videre og tas opp igjen ved neste FAU-møte.  

 

10.  Utegruppa  
- Settes opp en ny gruppe dette skoleåret. Fau-representantene tar kontakt med sitt trinn og 

de som satt forrige skoleår, og hører om de er kan fortsette siden det ikke var noe aktivitet 

det inneværende året.  

 

 

Referent: Stine Bysveen  

20/10-2022  

 

 

 

 

 

 


