
Referat fra møte i FAU ved Ulsåk Skule  

 
Møte nr. 1 – 22/23   

Dato 11/10 – 2022 Tid Kl 17:30 – 19:00 

Sted Ulsåk skole, klasserom 4.kl.   

Til stede  
Christina Stegmann (2.kl), Ingunn Holtet (2.kl), Sissel Stegan (3.kl). 
Christine Skaret Lund (3.kl.), Gabriella Ringbrant (4.kl), Tuva Øyen (4.kl) 

Ikke til stede Gunnar Aalrust og Jenny Andersson (begge 1.kl) 

Andre Heidi Myrvoll (rektor) 

Kopimottaker  

 
 

SAK  Ansvar 

1-22/23 Informasjon fra rektor 
 
FAU’s mandat 
Heidi anbefaler at alle medlemmene i FAU setter seg inn i kva det vil 
si å sitte i FAU. Det finnes mye nyttig informasjon om FAU-arbeid på 
nettsiden Foreldreutvalgene, blant annet tips til hvordan man kan sette 
FAU-arbeidet i system. På kommunens hjemmeside ligger referat og 
informasjon om tidligere FAU-arbeid, samt informasjon om hvem som 
representerer de ulike klassene fra Tuv, Ulsåk og HBU per dags dato. 
Referat fra alle møter vil legges ut på hjemmesiden. 
 
Heidi forteller at skolen er spesielt opptatt av å skape et trygt 
læringsmiljø for elevene, og håper at foreldrene, gjennom FAU, vil 
bidra til sosiale tiltak for elevene utenom skoletid. 
 
Høstsemesteret så langt 

- TL er i gang. 
- Elevråd er satt. 
- Leksetid starter uke 42. Det kommer ut informasjon denne 

uken. Viktig at elevene er motiverte for å gjøre lekser i 
leksetiden. Det er ikke rom for lek eller andre aktiviteter i 
leksetiden. 

- Skolen har hatt felles høsttur med Tuv, idrettsdag og «løp for 
livet» i forbindelse med TV-aksjonen. 

- Det er etablert felles rutiner i alle klasser: det ringer inn, alle 
stiller opp i brannrekker og går rolig inn, vasker hender og 
begynner dagen med stillelesing. 

- Skolen skal ha et arrangement i forbindelse med 
verdensdagen for psykisk helse. Det er helsehuset/familiens 
hus som står for dette. 

- Det er laget felles trivselsregler for hele skolen. Dette har blant 
annet medført at det ikke lenger er så mye «tull» på toalettene. 

- Det er mer leik og vennskap på tvers i klassen, mellom klasser 
og med elevene fra Tuv når skolene møtes. Det er bra. 

- Høgskolen på Vestlandet skal drive et kompetanseløft for 
lærerne i bruk av læringsbrett i skolen. 

- Det er mye samarbeid mellom Ulsåk og Tuv. Skolene har blant 
annet felles årshjul. Det jobbes mye med å samkjøre skolene 
før samling på HBU høsten-23. 

Heidi 

https://foreldreutvalgene.no/


2-22/23 Saker fra klassene/klassekontaktene 
 

1. SFO 
- Ønske fra foreldrene at elevene får mulighet til å varme eller lage mat 

på SFO. Er det mulig å få til? Etter litt diskusjon kommer vi fram til at 
en løsning kan være at elevene fra 4.klasse hjelper de yngre med å 
varme mat i mikro. Det er da behov for et par mikro-ovner på SFO. 
Heidi tar opp dette forslaget med SFO og ser på hvordan det kan 
organiseres. 

- Flere elever i 4.klasse uttrykker at de syns det er litt kjedelig på SFO 
og ønsker ikke å være der så mye. Foreldrene etterspør et litt annet 
aktivitetstilbud til de største elevene. Forslag om mere turer, 
dataklubb, matlaging etc. 
 

2. Klassekasse 
Ordningen med klassekasse er løst litt ulikt i de forskjellige klassene. 
Pengene fra klassekassene blir brukt til felles arrangementer og en 
liten hilsen til de ansatte på skolen i forbindelse med jul og slutten av 
skoleåret. Alle klassekontaktene undersøker med tidligere 
klassekontakter for sin klasse hvordan det er løst og sørger for å 
videreføre ordningen. FAU foreslår en innbetaling i høstsemesteret 
og en i vårsemesteret, 100kr per elev per gang. 
 

3. Bursdagsgaver 
FAU foreslår at det avtales pris på bursdagsgaver er ca. 50kr. 
Klassekontaktene tar opp dette i sine klasser. Andre avtaler i den 
enkelte klasse er også greit, men det er en fordel at dette drøftes 
mellom foreldrene, slik at det blir en felles regel i klassen. 
 

 
 
 
 
 
Heidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle klasse-
kontaktene 
 
 
 
 
 

3-22/23 Fordeling av oppgaver i FAU 
Leder: Ingunn 
Nestleder: Christina 
Sekretær: Tuva 
 
Sissel har ansvar for bevertning til neste møte.  

 

 

NESTE MØTE: Mandag 12.desember kl.17.30. 


