
 

Referat møte FAU Lillemoen 
Tid: Mandag 25.05.2020 kl. 18.00 

Sted: Lillemoen 

 

Møteleder: Stine  

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

Frafall: Silje Langmyren 

 

Saksliste 

  20/10 Rektor  
Korona: Hjemmeskole – gått over all forventning for både lærere, elever, foreldre. Hurtig 
omorganisering. Teams for undervisning og møter. Også mange tiltak for iverksetting ved 
oppstart av ordinær skole igjen. Elevene veldig flinke til å ta hensyn ift smitteverntiltak. 
Slik situasjonen er nå blir den ut skoleåret. Ansatte også koblet til daglig renhold.  
 
Avslutning 7. trinn: Leirskole. Vært på våren i mange år, blir på høsten fra og med neste 
skoleår. Årets leirskole skulle allerede vært gjennomført, utsatt pga Korona, blir 
gjennomført i juni i år (Fevik leirskole). Blir sendt ut informasjon til berørte etter 
dobbeltsjekk ift smittevernhensyn.  
 
Flerbrukshallen: Blitt utsatt ferdigstilling pga Korona. Firmaet som skal utføre kontroll 
dårlig økonomi, håp om at de kommer i gang igjen. Planen er full drift fra og med 
skolestart høsten 2020, også ift Lillemoens behov.  

20/11 Juleavslutning – oppsummering 
Ble innkjøpt for mye gløgg (igjen), må vurdere mengde for senere år. Ellers vellykket 
opplegg. Ble brukt vel 7300,- Pengene gått med til både ingredienser og gaver til ansatte. 
Bra ift underholdninga at alle klassene fikk underholdt og vist seg frem.  

20/12 7. klasse – avslutning 
7. klasse ønsker sin avslutning uke 25: tirsdag 16. juni. Tidligere vært ulike løsninger for 
denne avslutningen ift servering, bevertning, fest, lokale. I år blir det avslutning jfr 
smitteverntilsyn, anbefalt utendørs, muligens gymsal og uteområde for Lillemoen. 
Anbefalt kuvert-servering. Ikke mottatt endelige ønsker fra klassekontaktene enda. 
Resten av klasseboksen til 7. klasse foreslås brukt til lommepenger til leirskole. 
Klasseboksen også tidligere blitt brukt til å kjøpe inn roser til avgangselevene. Forespørre 
klassekontaktene om de trenger bistand fra FAU ifm avslutningen. 

20/13 Sommeroverraskelse? 
Finne på noe klassevis som erstatning for sommeravslutning. Kjøpe inn is og levere ut til 
alle elevene ifm med storefri i uke 25. 22 lærere + 140 elever = 170 is. Stine handler inn.  

20/14 Årsmøte  
Dato: Onsdag 19. august kl. 18.00. 
 
Medlemmer til valg: Stine (leder) + Stein Cato (nestleder) + Grethe + Anne. Stine og 
Grethe tar kontakt med forslag til nye medlemmer: Trude Sandberg, Linda Ulsrud, Joar 

https://fevik-maritime.no/index.html
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Saksliste 

Skirbekk (regnskap), Roar Nilsen.  
 
Årsberetning: Lages av sekretær. Aktiviteter, møter, økonomi. Stine sender utkast fra 
årsberetning 2019 som mal, samt informasjon knyttet til KFU. bestiller rom/gymsal. Iflg. 
Altinn skal det for årsmøtet også legges frem regnskap og budsjett i tillegg til 
årsberetningen.  
 
Til møte: Sekretær sender innkalling til FAU, klassekontakter og vara’er.   

20/15 Dugnader 
Skola: Utgått pga Korona. Tas til høsten, eventuelt avventer til neste vår. Vært noe klager 
fra naboer, avklart direkte med disse. Egen gruppe fra FAU tatt dugnad ved Gapahuken.  
 
Løkenstranda: Kontainer ikke bestilt enda, avventer avklaring ift både Korona og flom – 
Silje bestiller når klart. Avklare med Kommuneoverlege ift nødvendige tiltak – Stine 
avklarer. Dugnadslistene er lagt ut på Moodle – mangler liste for FAU ift nøkler etc. 
Kontantfritt i sommer – benytter Vipps. Trenger bl.a. nye penner til bommen.  

20/16 Oppfølgingssaker 
Brønnøysundregisteret – opplysninger og signaturrett: På skjema for signaturrett må det 
legges ved dokumentasjon som beskriver signaturretten – med vedlegg fra årsmøte, el.l. 
Forberede sak til neste årsmøte.  
 
Notat felles ungdomsskole: Hele saken knyttet til felles ungdomsskole utsatt. Tas opp 
igjen 2021. Nytt kommunestyremøte 27. mai: Kommunen vurderer ulike skolestrukturer 
opp mot hverandre, ikke bare ungdomsskolene, men også flere barneskoler, hvor skal 
tiltakene og økonomien settes? 

20/17 Eventuelt 
Regnskap: Lars går gjennom regnskapet. Blir lagt som grunnlag for budsjett 2020/2021.  
 
TV-aksjonen 2020: Går til WWF. Kommer til å bli boikottet i mange deler av landet ift 
rovdyrpolitikk, også i vår bygd. Kommer til å bli diskusjoner rundt dette, elevene 
potensielt bli utsatt for hets ved innsamling, mulig lite inntjening - FAU må være 
forberedt.  
 
Moodle blir erstattet med annet system, muligens Visma, høsten 2020.  

 

 

 

 

https://www.wwf.no/engasjer-deg/tv-aksjonen

