
 

 (U) Offentlig 

Årsberetning for FAU ved Frydenlund skole skoleåret 2020-2021 

FAU ved Frydenlund skole har i 2020-2021 hatt følgende sammensetning 

1.trinn    Elin Grøtting     Representant 

2.trinn    Ivar Bjørnstad     Kasserer 

3.trinn    Lene Brenneng    Sekretær 

4.trinn    Silje-Marie Påske    Nestleder 

5.trinn    Emilie Eckbo     Representant 

6.trinn    Trond Kristian Sollien    Leder 

7.trinn    Rut Heidi Haadne    Representant 

 

Klassekontakter skoleåret 2020-2021 

 

 



 

 (U) Offentlig 

FAU ved Frydenlund skole har avholdt fem FAU møter, hvorav 2 av disse har vært arrangert 

digitalt. 

 

FAU har ved sine møter hatt følgende aktiviteter og tema 

 Informasjon fra Rektor Berit Wahl angående smitteverntiltak ifm Covid 19, 

skolemiljøet og skolestruktur 

 Innlegg i Østlendingen angående skolestrukturen i Elverum og utfordringene det gir 

for Frydenlund og Hanstad 

 Foreldredugnad 11.mai 2021 med egne ressurser for å gjøre skolegården hyggeligere 

for våre barn. Laget benker, raket og ryddet på uteområdet. Med støtte fra foreldre i 

småtrinnene 1.-3. klasse   

 17.mai feiring ble avlyst pga Covid 19, men FAU stilte med taler på Christianfjeld 

Festning – Christian Alexander Eckbo – Leder i Elverum sentrumsforening 

 FAU sponset klassene ifm sosial tilstelning for markering av 17. mai 

 FAU har sponset oppsett av basketballstativ på uteområdet 

 Årets TV aksjon 24. oktober krever noe støttebehov fra FAU  

 

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

deltatt på 3 møter 

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 

fire møter  

FAU ved Frydenlund har i år som i fjor opplevd et annerledes skoleår i en annerledes 

periode. Vi opplever at vi allikevel har fått gjennomført noen aktiviteter vi er fornøyde med, 

spesielt etablering av basketstativ og oppgradering av krakker/benker til uteområde. Vi fikk 

til en dugnad i forbindelse med 17. mai, og fikk fine tilbakemeldinger fra elever og lærere 

 

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, det har i år vært Ivar Busterud. I tillegg plikter årsmøtet å velge 

en kontroller for internrevisjon av regnskap, det er Randi Gammelmo. Kontroller velges blant 

Foreldrerådets medlemmer som ikke er medlem i styret. Revisjon legges frem på årsmøtet 



 

 (U) Offentlig 

 

Transaksjoner 

 

Kommentarer fra revisor; 

Det mangler kontoutskrifter, det er lagt ved transaksjons oversikt, kontoutskrifter bør skrives 

ut å legges i mappen. På fordelingsnøkkel står det 14.04, men bør stå 17.09. Mottatt støtte 

fjernes da dette var forrige regnskapsår 

 

 

Fordeling av midler i FAU og pr års trinn 

 

…. 



 

 (U) Offentlig 

FAU ønsker å orientere klassene om muligheten til å søke skriftlig om inntil 500 kroner i 

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

For øvrige utgifter til sosiale arrangementer, dekkes det av klassekasse eller av foresatte 

etter avtaler. 

Det er ikke lagt bindinger med budsjett for kommende FAU, men det anmodes om en 

fornuftig bruk av midler iht inntjening på aktiviteter. 

 

FAU 2020-2021 


