
Stormøte FAU 25. mai 2020 
 
Tid: 25. mai 2020 
 
Sted: Møtet ble avholdt digitalt på grunn av smitteverntiltak som følge av utbruddet av 
COVID-19 våren 2020.  
 
Tilstede: 
Runi Yndestad, Rolf Korneliussen, Nina Ferger Bilet, Marianne Sundby, Kristin Sollied, Kjetil 
Nordby, Jeanette Erlandsen, Jeanett Schibbye, Henriette Prøven, Gunn Kristin Vambheim, 
Ellen Limstrand, Linn Fuglestveit, Anne Eide, Edvard Vikeså, Anne Signe Strandskogen, Anne 
Reinfjord Solberg, Anita Haugan, Gerry Ekeseth, Marte Frigstad og Eivind Husevåg 
 

Informasjon fra rektor 

Rektor informerte om hvordan skolene har løst utfordringene knyttet til stenging av 
skolene, hjemmeundervisning og gjenåpning av skolen. Det ble stilt spørsmål rundt 
detaljene i opplegget frem mot sommeren og om skolen hadde noen anbefalinger rundt 
bursdager. Skolen anbefaler mindre feiringer. Rektor informerte også om at Morten Relbo 
kommer tilbake som rektor fra høsten av.  

 

Informasjonssak 

Styreleder informerte om at det har kommet et forslag til ny opplæringslov med høringsfrist 
1. juli. Det er behov for å sette ned en gruppe som kan skrive høringssvar til forslag om 
skole-hjem-samarbeid. FAU-medlemmene ble bedt om å tenke på saken og eventuelt melde 
sin interesse. 

 

Vedtak om leirskolefinansiering 

Styreleder la frem et forslag til nytt vedtak knyttet til fordeling av inntekter fra 17. mai-
arrangementet ved Karlsrud skole (vedlagt). Forslaget ble vedtatt og ny ordlyd er som 
følger:  
 

Overskudd for 5. trinns 17. maiarrangement settes inn på Karlsrud FAUs konto. Karlsrud 

FAU skal betale elevenes deltakelse på leirskole i 7. trinn med midler fra årskullets 

inntekter. Hvis det av ulike årsaker ikke er midler til å dekke samtlige kostnader for hele 

turen ett år, skal dette tidlig informeres skolens ledelse i den hensikt å finne løsninger.  

Dersom det er overskudd etter at leirskole er betalt skal det overskytende gå inn i Karlsrud 

FAUs fritt disponible midler. Disse midlene skal kunne gis til formål som kommer Karlsrud 

skoles elever direkte til gode, eller til betaling av leirskole dersom det enkelte år ikke er 

tilstrekkelig innsamlede midler. 

 

 
 

 


