
Årsmøteprotokoll,  FAU Søbakken skole, 

den 03.06.2021


Møteleder: Anders Brevig


Referent: Magnus M Nilsen


Andre møtedeltakere: Renate Kjernlie, Tonje Jossie Johnsen, Turid Støa 
Ensrud, Kine Victoria Fosshaug, Audhild M Leistad, Liv Grytli Mostuen.


Fraværende: Martin Olsen


Saksliste 

Valg av møteleder 
og referent

Anders Brevig velges til møteleder, Magnus M Nilsen er referent.

Audhild Leistad og Turid Støa Ensrud velges til å signere årsmøteprotokoll.

Godkjenning av 
innkalling

Godkjent

Rektor Frode 
informerer

- 330 elever til neste år (+8). Bemanning er i orden. Øker antall kontaktlærere 
pr klasse i 3., 5. og 6. klasse neste år.


- Inntrykket er at skoleåret 20/21 har vært bra. Ingen negative 
tilbakemeldinger fra foreldre. De ansatte har taklet året bra, det samme 
gjelder elevene. 


- Endrer lengden på øktene/skoletimene til neste år. De første timene blir 60 
minutter. De tyngste teori-fagene legges til de første timene. Dette gjøres 
etter innspill fra lærerne: Flertall av lærerne har ønsket lengre økter. 


- Gode resultater på kartlegging og nasjonale prøver. Høy trivsel blant 
elevene på alle trinn. Rektor er fornøyd.


- Foreldremøter er avlyst med unntatt av neste års førsteklasse.

- Avslutninger med foreldre gjennomføres ikke denne våren. Elevene er på 

skolen og foreldre kan komme mot slutten av samlingen til tale og bilder 
ute.



Søbakken 03.06.21


Audhild Leistad	 	 	 	 Turid Støa Ensrud

(sign)	 	 	 	 	 	 (sign)

Årsmelding FAU har hatt møter hver 8. uke i dette skoleåret. Noen planlagte 
møtetidspunkt har blitt flyttet grunnet Covid-19


Aktiviteter der FAU har vært involvert: 
Arrangementer: 
- Aktivitetsdag med fokus på kultur var planlagt i november 2020, og 
vinterfestival planlagt i februar 2021 ble avlyst grunnet Covid-19.

- 17. mai-arrangement ved skolen ble avlyst grunnet Covid-19.


Driftstyret: 
Representanter fra FAU er med i driftsstyret ved Søbakken skole og har 
deltatt på driftsstyremøter. 


Prosjekter i samarbeid med skolen: 
- FAU har vært delaktig i diskusjonen rundt biltrafikk ved kjøring og henting 

av elever på skolen. Både skoleledelsen og FAU ønsker minst mulig 
biltrafikk av foreldrene.


- FAU organiserte dugnad på skolen: beising av skolens lekeapparater.

- FAU har bidratt med penger til avslutning for 7. klasse og sommergaver til 

lærerne.


KFU - Kommunens foreldreutvalg: 
FAU har med 1 representant i KFU. Det er bare gjennomført 2 møter dette 
skoleåret grunnet Covid-19. Tema på møtene var kommunens IKT-satsing og 
informasjon om opplæringsloven § 9A.


Andre saker: 
- FAU har en sunn økonomi, noe som gir mulighet for å kunne bidra med 
utstyr etter ønsker, hjelpe tiløkonomisv ved trinnvise aktiviteter som for 
eksempel overnatting.

- Samarbeidet med rektor Frode Skrutvold og sekretær Anny Grønnkilen har 

som vanlig vært meget godt.

- Revidert regnskap legges ut i august. 

Godkjenning av 
regnskap

3 transaksjoner i år. Renteinntekter på 702,-. Utgående gebyr til banken.

Beholdning på brukskonto: 57.282,-

Beholdning på sparekonto: 154.258,-

Beholdning kontantkasse: 22,-

Det kommer flere utgifter dette skoleåret ifbm gaver til klasseavslutninger. 
Revidert regnskap kommer i august og godkjennes da.

Valg av nytt FAU Renate Kjernlie velges som ny FAU-leder.


Ellen Lerbak, Silje Risbakken, Nina Granberg, Liv Grytli Mostuen og Erlend 
Winther Aasvik velges inn som nye styremedlemmer.

Innkomne saker Ingen innmeldte saker.


