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1. SAMMENSETNING FAU
Medlemmer av FAU og fordeling av verv skoleåret 2019/2020 har vært som følger:
1. trinn:
1. trinn:
2. trinn:
2. trinn:
3. trinn:
3. trinn:
4. trinn:
4. trinn:

Hanne Næss Kjøsnes
Ylva Glørstad (vara)
Linn A. Eriksen
Tore Austad (vara)
Grethe Solberg Jonsdal
Kristin Lunde (vara)
Vibeke Holthe
Marita Strand (vara)

Medlem MKFU
Vara MKFU
Leder FAU og medlem SU
Nestleder FAU, kasserer FAU og vara SU
Sekretær FAU
Medlem SU
Vara SU

I tillegg har Vibeke og Marita hatt ansvar for å følge opp arbeid med uteområdet.

2. SAMMENSETNING AU
Medlemmer av AU og fordeling av verv skoleåret 2019/2020 har vært som følger:
1. trinn:
1. trinn:
2. trinn:
2. trinn:
3. trinn:
3. trinn:
4. trinn:
4. trinn:
Barnehage:
Barnehage:
Barnehage:

Espen Hansen
Birgitte Møller (vara)
Ann Charlotte K. Refsnes
Elizabeth Kimbell (vara)
Hege Solberg
Hanne Mari Kjærstad (vara)
Andrea Steinert
Jørgen Harstad (vara)
Theresa Ristad
Sissel Grude Skaug
Ellen Sofie Bjørkli

Kasserer AU

Leder AU

3. ARBEID I FAU
FAU hadde sitt første møte 30. oktober der verv ble fordelt. Skolen ble som kjent stengt fra og
med 13. mars til og med 24. april grunnet smitteverntiltak fra regjeringen i forbindelse med
SARS-Cov-2 (Korona).
Hovedsaker som har blitt diskutert og arbeidet med i FAU igjennom skoleåret har vært nytt
årshjul for å lette arbeidet for nye FAU medlemmer, utforming av nytt uteområdet samt
skoleåpning etter stengningen beskrevet over.
FAU har ikke fått noen saker innmeldt fra foreldre skoleåret 2019/2020.
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Andre mindre saker som har blitt diskutert:
• FAU fikk forespørsel fra FAU på Vikhammer barneskole om å samarbeide for et foredrag
av Mia Landsem om bildedeling på nett. FAU takket nei da prisen var høy og vi mente at
de laveste trinnene lå utenfor målgruppen for et slikt foredrag.
• FAU har ønske om å opprette et elektronisk arkiv for arbeid i FAU. Dette jobbes det
med.
• Flere foreldre ønsker flere/bedre retningslinjer og trening for bruk av skolens IPAD’er.

4. ARBEID I AU
Før jul arrangerte AU nisse og utdeling av godteposer.
Rett etter nyttår startet forberedelsene til 17. Mai. AU hadde planer om en litt annerledes 17.
mai, med flere gratisaktiviteter og mindre fokus på fiskedam og loddsalg. Dette for å redusere
kjøpepresset, og minimere alle smågavene som genererer mye søppel.
AU gjorde en avveining om at nok midler til å både støtte prosjekter til skolen og barnehagen
eksisterte samtidig med et 17.-maiarrangement med antatt lavere inntekt.
Innen korona-viruset satte stopper for ordinær 17.-maifeiring var premier avtalt og samlet inn
fra ulike lokale aktører. Det ble drodlet rundt en alternativ feiring med konkurranser, og
Facebook falt som et naturlig valg som kommunikasjonsplattform. Facebooksiden ”17. mai
Vikhammeråsen Grendaskole og barnehage” ble opprettet, og et arrangement for årets 17. mai
ble også opprettet. Det ble invitert til konkurranser i kakebaking, 17. maistemningsbilde,
rebusløp og bokstavjakt.
Det ble en stor suksess, og med alle premiene AU samlet inn, samt noe fra før, fikk alle
deltakere premie.
AU fikk i år inn en søknad fra barnehagen om støtte til sangpedagog, det ble bestemt å støtte
prosjektet med 10.000 kr. I tillegg ble en tilsvarende sum bevilget skolen til trivselsfremmende
tiltak. Det er bestemt at disse midlene skal brukes til nye uteareal.
I 2019 ble stiftelsen ”17.-maimidler Vikhammeråsen grendaskole og bhg” opprettet.
Først og fremst for å få en egen bankkonto.
AU har opprettet en egen mailadresse: au.vikhammerasen@gmail.com.
I tillegg har AU et dokumentarkiv i Google Drive knyttet til kontoen.
Det er leder i AU som drifter dette.
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5. MØTER
A. FAU
FAU har avholdt 3 møter i skoleåret 2019/2020.
Alle referat er tilgjengelig på skolens hjemmeside.

B. SAMMARBEIDSUTVALG (SU)
Trinnkontakter deltok på oppstartsmøte med skolen ved skolestart.
FAU (medlemmer i SU) har deltatt på et møte der uteområdet ble diskutert. FAU ga sine
innspill som i hovedsak gikk på at grunnarbeid bør prioriteres slik at vi har noe å bygge
videre på. Ellers var det stor enighet om at ny gapahuk bør prioriteres.
FAU ble invitert på møte sammen med skolen og landskapsarkitekter for uteområde t men
kunne ikke stille grunnet kort varsel samt at møtet var midt på dagen.

C. MKFU
FAU (medlem MKFU) har deltatt på et møte i MKFU.
Hovedpunkter fra møtet kan finnes i FAU sitt referat datert 2019-11-25.

D. AU
AU hadde første møte 17.10.20. Der ble styret i AU konstituert. Ellen Sofie Bjørkli ble valgt til
leder og Elizabeth Kimbell ble valgt til kasserer.
På det første møtet ble det også valgt nytt styre i AUs forening ”17.maimidler Vikhammeråsen grendaskole og bhg”. Ellen Sofie Bjørkli ble valgt til leder,
Elizabeth Kimbell ble valgt til kasserer, og Birgitte Møller ble valgt til styremedlem.
Etter nyttår rakk AU å møtes 2 ganger før det ble koronastengning. Løpende kontakt ble
gjort via Facebook for planlegging av 17. mai.

E. ANNET
Leder i FAU har sammen med leder i FAU på Vikhammer barneskole deltatt på tre møter
med rektor og avdelingsleder på Grendeskolen. Tema på alle møtene har vært skoleåpning
etter koronastengningen og diskusjon og tilbakemelding på smitteverntiltak som er gjort.
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6. NYE VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET
FAU skoleåret 2018/2019 jobbet og sluttførte forslag til nye vedtekter for Foreldrerådet ved
Vikhammeråsen Grendaskole. Siden det ikke ble avholdt årsmøte ved skoleårets slutt ble
vedtektene ikke vedtatt som planlagt. Årets FAU legger frem de samme vedtektene for
godkjenning ved årets årsmøte.
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