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Dato Tid Møtested 

08.10.18 18-20 Lillås skole 

Møteleder Bjarte Arnesen 

Referent Bjarte Arnesen (stedfortreder for Jørund R. Berget) 

Deltagere FAU-styret (minus Jørund) og rektor Leif Morten 

Formål (Ordinært møte?) Ordinært FAU-styremøte 

 

  

 

Nr Ansvarlig Dato/frist Sak 

1 Felles  Lillåsdagen – Økonomi og logistikk 

• Omsetning: ca. 50.000,- (50/50 salg/lodd) 
• Innkjøp: 9500,- 

• Litt snaut med kaker i år 
• Gi foreldrekontaktene beskjed om å være mer på med  
 å skaffe nok kaker neste år 

2 Felles  Lillåsdagen – Tilbakemelding om ”noen vinner mye” 

• Kom til at dette er en ikke-sak 
• De som vant mye kjøpte mange lodd 
• Loddtrekning er et sjansespill 

3 Felles  Lillåsdagen – Generelt 

• Loddtrekningen tar litt lang tid, tiltak ble ikke gjort 
• En del varer utgått på dato i premiebøttene 
• Lav lyd i anlegg, utbedres til neste år 

4 Bjarte  Registrering av nytt styre i Brønnøysundregisteret 

• Innsamling av underskrifter 
• Bjarte gir underskrifter til tidligere leder (Birgitte) 
• Birgitte melder inn nytt styre til registeret 
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5 Leif Morten  Handlingsplanen 2019–2022 

• Gjennomgang av hovedpunktene: 
 - Gymsal (renovering vs. ny) 
 - Lavere antall elever i hele Horten 
 - Kompetanseutvikling iht. opplæringsloven 
 - Universell, selektiv og indisert forebygging 
 - Hortensskolens visjon 
 - HOPP 

Ingen innspill om endringer fra Fau 

6 Leif Morten  Ballbingen 

• Basketkurver til ballbingen er på vei 

7 Leif Morten  Skolens nye nettsider 

• Sidene nærmer seg klare (1-2 uker) 
• Det vil sendes ut informasjon ved lansering 
• Skooler-appen skal være funksjonell 

8 Leif Morten  Sykkelparkering/sceneområdet 

• Antatt pris for sykkelparkering: 100.000,- 
• Leif Morten jobber med finansiering m.m 

• Uklart hvem som er i arbeidsutvalget 

9 Elin  FAU-sponsing av ballkasse/klassesett 

• FAU-styret ble enige om å sponse klassesett 
• Innhold: Fotball, håndball, hoppetau, diablo m.m 
• Budsjett: ca. 20.000,- 
• Elin tok ansvaret med å skaffe og levere settene 
• Enighet om mer eierskap ved klasse- vs. skolesett 

10 FAU / 
Leif Morten 

 Snøfreser 

• Det ble lovet et bidrag til dette ved forrige FAU-møte 
• FAU-styret vedtok at deler av overskytende midler fra 

 ballbingen brukes til snøfreser 
• FAU vil gi en øremerket pengegave til snøfreser 
• Leif Morten ber Richard Matsen sjekke priser 
• FAU ber om at freseren i hovedsak brukes til 
 ballbinge/skøytebane 
• Skolen tar på seg vedlikehold, service, drivstoff m.m. 
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Takk for et hyggelig møte! 

Kommentarer til referatet imøtesees innen 3 dager ellers ansees referatet som godkjent. 

Mvh 

FAU 


