
 

Referat møte FAU Lillemoen 
Tid: Torsdag 12.02.2020 

Sted: Lillemoen 

 

Møteleder: Stine  

Deltakere: Anne Lersveen, Ellen Rismyr, Grethe Karin Sveen, Grethe Stenbråten, Lars Thoresen, Silje 
Langmyren, Stein Cato Nybakken, Stine Lysaker 

Frafall: Ingen 

 

Saksliste 

  20/1 Rektor 
Bokuke: Lærerne selv som har valgt tema for årets bokuke – Harry Potter. 
Gjennomgående tema hele uka. Aktiviteter på tvers av klassetrinn. Er blitt tatt hensyn til 
ulike alderstrinn og aldersgrenser. Også tilbud om andre aktiviteter, blant annet sjakk. 
Dette også i tråd med nytt kompetanseløftet fra og med høsten 2020.  
 
Flerbrukshallen: Blir ferdig i første halvdel av april. Kommunen signert leieavtale av 
lokaler fra og med høsten. Skola meldt inn sine behov og ønsker for bruk av hallen i 
forhold til arrangementer, avslutninger, 17. mai, FAU-arrangementer etc. Hallen fylles 
raskt opp med leietakere, så må være tidlig ute og sette av konkrete datoer for 
arrangementer etc. Ifm 17.mai tar FAU kontakt med kommunen! Sjekke ut ift bord og 
stoler ifm arrangementer.  

20/2 Juleavslutning – oppsummering 
Tas i neste møte.  

20/3 KFU 
Kommunens fellesutvalg. Stine L. nestleder. Saker så langt: Fakkeltog for ???, 
Sammenslåing av ungdomsskolene til EUS, omvisning Ydalir. Tok en runde rundt bordet 
ang spørsmålet knyttet til felles ungdomsskole for Elverum, eller bevare Hanstad? Er 
allerede bevilget penger til utbedring av Hanstad, men frykt for at disse pengene flyttes 
til EUS dersom elevene blir flyttet dit. Problemstillingen henger sammen med stadig 
mindre elevtall i kommunen. Beslutning tas i kommunen 26. mars 2020. Stein Cato 
forfatter et notat som sammenfatter pro and cons.  

20/4 Handlekonto Norgesgruppen 
Handlekontoen nyttes til person og ikke forening. Fortsette å handle engangsartikler 
(kopper etc) via NorEngros, handle småsaker hos Coop Prix.  

20/5 17. mai – FAU styringsrett priser? 
Diskuterer ulike løsninger ift beregning av pris, runde opp/ned, plassering av kiosk etc. 
FAU kommer med anbefalinger til 17. mai-komité, komiteen tar beslutningene. FAU 
arrangerer møte mellom fjorårets og årets komiteer.  

20/6 Påskedisco 
Vårdisco. Kjører samme opplegg som i fjor – unntatt at vi deler 1.-3. klasse og 4.-7. 
klasse. Fredag 24. april. 17.30-19.00 og 19.30-21.00. Alarmen går 22.00. Stine bestiller 
gymsalen via Sonja fra kl. 16.00. og varsler klassekontaktene ang dato.  

20/7 Skøytebane 
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Saksliste 

Ikke noe aktuelt sted ifm skola pt. Kan ta kontakt med PK Bronken ang skøytebrinken hos 
han.  

20/8 Nettvett 
Fått innspill fra FAU Hanstad om å leie inn Barnevakten angående nettvett. Også forslag 
om en nettvettkveld for foreldre på Lillemoen i regi av skola. Stine tar kontakt med 
Hanstad angående felles arrangement!  

20/9 Eventuelt 
Brønnøysundregisteret: Oppdaterte opplysninger for Lillemoen skole FAU. Enhver sjekke 
at opplysningene stemmer. Mangler signaturretten, blir ettersendt Samordnet 
registermelding. Lage egen sak i styremøtet ang dette, GK formulere forslag til 
styremøtevedtak. 
 
Forslag til formulering til neste styremøte vedrørende signaturrett: Styret vedtar 
enstemmig at styreleder og kasserer tildeles signaturretten, at signaturretten er 
gjensidig, og at disse således kan opptre som prokurister på vegne av styret, jfr. Lov om 
prokura.  
 
Kort gjennomgang av forrige driftsstyre for Lillemoen: Nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen, reglement, presentasjon av FAU, Elevrådet og aktuelle saker, 
fremdriftsplan for hallen, utredning av støy i anlegget i nybygget, setting av møteplan.  
 
7. klasseavslutning: Har tidligere vært bidrag fra FAU, men nå enighet om nedtoning av 
arrangementet, anbefaler bruk av klassekontoene.  
 
Neste møte: Mandag 30. mars kl. 18.30. Saker: planlegge vårdisco, sette dato for 
vårdugnad, planlegge dugnad av Løkenstranda. 
 
Årsmøte avholdes i juni. Den lovbestemte fristen for å avholde årsmøte og 
generalforsamling er innen utgangen av juni. Regjeringen foreslår å utsette årets frist til 
31. oktober. 

 

 

 

 

https://www.barnevakten.no/
https://www.brreg.no/
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918715126
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrere-nye-og-endre-eksisterende-foretak-og-enheter---samordnet-registermelding/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-80
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-80

