
 

Årsberetning for FAU ved Frydenlund skole skoleåret 2019-2020  

FAU ved Frydenlund skole har i 2019-2020 hatt følgende sammensetning 

  1. trinn  Ivar Bjørnstad    Kasserer  

  2. trinn  Guri Elisabeth Midsundstad  Representant 

  3. trinn  Silje-Mari Påske   Nestleder 

  4.trinn  Knut storberget   Representant 

  5. trinn Trond-Kristian Sollien   Leder 

  6. trinn Tone Elverum    Sekretær 

  7. trinn  Kjell Tore Hovik   Representant 

   

  Klassekontakter skoleåret 2019-2020 

   

    

   



FAU ved Frydenlund skole har avhold fire FAU møter. Ett møte er kansellert pga. korona og 

ett møte er avholdt på TEAMS. 

FAU-leder har vært skolens representant i kommunalt foreldreutvalg, der Frydenlund har 

vært representert på to møter. 

Guri Elisabeth Midsundstad og Trond Kristian Sollien representerte Frydenlund ved 

planlegging av kommunalt 17. mai arrangement, det ble avholdt ett møte og videre 

koordinert på mail. 

Silje-Mari Påske og Trond Kristian Sollien var FAU representanter i skolens driftsstyre, Trond 

Kristian Sollien ble valgt til driftsstyrets leder, Silje-Mari ble valgt til nestleder. Det er avholdt 

tre møter.  

FAU har forfattet leserinnlegg i forbindelse med Skolestrukturen i Elverum. 

FAU leder har deltatt på møte i utdanningskomiteen. 

Orientering til FAU Frydenlund fra utdanningskomiteens leder Tor Kristian Godlien 

vedrørende skolestruktur via TEAMS. 

 

FAU har ved sine møter hatt følgende aktiviteter og tema 

 Rektor Berit Wahl har orientert om skolens situasjon etter overføring av elever til 

Ydalir. Rektor poengterte bedre plass og bedre arbeidsvilkår for elever og lærere.  

 FAU har diskutert oppgavene til Foreldregruppens arbeidsutvalg og fått oversikt over 

skolens vedtekter.  

 FAU 2019-2020 ønsket fokus på godt samarbeid med skolen, med fokus på 

læringsmiljø og sosiale ferdigheter, ordning vedrørende lekser og voksenstabilitet. 

 Kasserer orienterte FAU om økonomi, og kontrollerfunksjonen, som i år ivaretas av 

Lene Brenneng. 

 Overføring av penger kr 28442,11 til FAU Ydalir er fulgt opp og utført iht vedtak.  

 FAU avklarte representanter i Kommunalt foreldreutvalg, etablerte møteplan for 

skoleåret samt avklarte plan for 17. mai og sommeravslutning. 

 Rektor utfordret foreldregruppens syn på lekser. FAU utarbeidet plansje med lekser 

som tema, der dette skulle bringes videre til klassekontakter for videre arbeid i 

respektive klasser. Dette kom dessverre ikke til utførelse på grunn av Covid-19. 

 FAU har ført saker fra elever og foreldre til driftsstyret for behandling. Saker som er 

fulgt tett er; uteområde, etablering av lekeapparater, trafikksikkerhet, fasiliteter i 

gymsal, og tett oppfølging av skolestrukturutvikling. 

 17. mai og sommeravslutning var godt i gang med planlegging, men ble som kjent 

avlyst. 

 Årets 17. mai komite fra kull 2012, søkte økonomisk støtte fra OBOS ifm tapte 

inntekter, FAU takker for engasjementet og gratulerer med meget god uttelling. Godt 

initiativ fra komiteen, vi retter en stor takk til foreldrerepresentantene! 

 FAU bevilget 10000 kroner til skolebiblioteket for innkjøp av bøker. 



 Det ble i driftsstyret anmodet om midler til «nettvett» aktiviteter. Det ble besluttet at 

det skulle opprettes dialog med politiet for en slik aktivitet, avtaler er etablert og det 

er plan for gjennomføring med 4. trinn. 

 FAU støttet koordinering av avslutning for 7. klasse 

 Årets TV aksjon har ikke involvert støttebehov fra FAU.  

FAU ved Frydenlund har som alle andre opplevd et annerledes skoleår i en annerledes 

periode. Vi har ikke lykkes fullt ut med å gjennomføre all vår ønsket aktivitet, men opplever 

at vi allikevel har fått gjennomført noen aktiviteter vi er fornøyde med, spesielt etablering av 

nytt lekeområde, og muligheten til å bevilge penger til skolens bibliotek i forkant av korona 

utbruddet, slik at lånetilbudet i denne perioden har vært styrket. 

Usikkerhet rundt Elverum kommune sin skolestruktur har satt preg på perioden. 

Skoleledelsen ved Tord Arnesen har skap uro i foreldregruppe, med foreslåtte nedleggelser 

av vår skole i Leiret. Informasjon fra rektor, driftsstyrets politiske representanter Vebjørn 

Skirbekk og utdanningskomiteens leder Tor Kristian Godlien har gitt motvekt og balanse til 

skoleledelsens utsagn.   

FAU og driftsstyrets møtedokumenter og referat legges ut på skolens portal.  

 

Regnskap/økonomi 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 
Foreldrerådet/ FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolenes elever direkte 
til gode. Søknad om økonomisk støtte sendes gjennom klassetrinnets FAU-representant eller 
direkte til FAU. I tillegg fører FAU oversikt over kullenes innsamlede midler. Disse tildeles 
etter skriftlig avtale.  
Foreldrerådet skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Dette gjøres ved at 

årsmøtet velger en kasserer. I tillegg plikter årsmøtet å velge en kontroller for internrevisjon 

av regnskap. Kontroller velges blant Foreldrerådets medlemmer som ikke er medlem i styret. 

Revisjon legges frem på årsmøtet. 

 

Fordeling av midler FAU og klassevis 

 



 

 

Fargene er en kode for kasserer med henvisning til hvor beløpene er belastet. 

Kasserer ønsker å orientere klassene om muligheten til å søke om inntil 500 kroner i støtte 

fra FAU pr skoleår, midlene kan disponeres til ønsket formål i klassen.  

Kull 2012 søkte om OBOS midler ifm tapte inntekter til 17. mai, de fikk innvilget støtte på 

på 52800, beløpet er avtalt fordelt mellom kull 2012 og FAU slik det fremgår av 

hovedboken. 

For skoleåret 2020-2021 anbefaler vi at deler av OBOS midlene fra FAU benyttes til å ruste 

opp skolens utearealer/fasader på dugnad, til glede for barn og voksne.   

 


