Referat fra årsmøte i Foreldrerådet
ved Hemsedal barne- og ungdomsskole 23/9-2019
Sted: Kantina, HBU. Tilstede: 13 stk foresatte + Rektor
Sak 1. Velkommen
FAU leder Irene Markegård ønsket velkommen. Irene fortalte litt om funksjonene og hva som
er lovpålagt ift foreldreråd, foreldreutvalg (FAU) og klassekontakter, og hvordan arbeidet
utføres.
Sak 2. Valg av møteleder og referent
Irene Markegård ble valgt som møteleder og Matilda Sjögren til referent.
Val av 2 medlemmer til å undertegne referat: Brit Reidun Intelhus og Hanne M. Ødegård
Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 4: Kort info fra rektor

•
•
•
•

Rektor informerte kort om skolens arbeid; handlingsplan mot mobbing, det sosiale
årshjulet, prosjektet inkluderende skole og barnehage, elev- og
foreldreundersøkelsen.
Det er ønske om mer foreldresamarbeid og utarbeide noen felles prosjekter.
Veilederkorpset er inne og hjelper til. Det har vært planleggingsdager sammen
med dem med bra resultater ift undervisning (legge opp struktur, mer
inkluderende undervisning og elevpåvirkning).
Paragraf 9A har blitt tatt opp på alle foreldremøtene, viktig at alle melder ifra om
saker.

Sak 5: Årsmelding 2018
FAU leder gikk igjennom årsmeldingen og leste opp den. Fortalte også sakene som blitt tatt
opp i litt mer detalj. Alle sakene som blitt omhandlet står i referatene som blir lagt ut på
Hemsedal Kommune sin hjemmeside. Årsmelding ble tatt til etterretning uten kommentarer.
Sak 6: Valg – nestleder velges for 2 år
Matilda Sjögren ble valgt til nestleder for 2 år.
Sak 7. Innkomne saker

a) Endringsforslag rundt medlemmer i FAU. Hvem kan velges inn i FAU?
• «Kontaktlærere og personer fra skolens ledelse kan ikke være med i FAU som
fast representan» ble enstemmig vedtatt.
Sak 8. Vedtektsendringer
Forslagene til endringer av vedtekter ble enstemmig vedtatt. De nye vedtektene vedlegges
referat. Endringer under punkt 2, 3 og 4.
Sak 9. Økonomi
FAU har ingen økonomi å gjennomgå.

trinnene har tilgang til egen bedriftskonto via FAU der en av klassekontaktene er disponent.
Leder og nestleder i FAU er administratorer i bedriftsnettbanken. Vipps avtale er også
opprettet med konto til hvert klassetrinn.

Andre ting som ble nevnt under årsmøtet:
Under sak 5 ble det nevnt litt mer utførlig om noen saker som blitt diskutert i FAU. Bla.
sosiallærer stillingen, natteravn, innsatsteam mot mobbing, gjennomføring av foreldremøtene
samt sentralskole. Ift planlegging av ny skole bør FAU/foreldrerådet involveres i større grad.

Møtet startet kl 18.05 og ble avsluttet kl 19.05.
Referent Matilda Sjögren 23.09.2019

Til å underskrive referat
24.09.2019

___[sign]_____________________
Brit Reidun Intelhus

___[sign]_____________________
Hanne M Ødegård

