
REFERAT FRA MØTE I FAU, ENGA SKOLE 2022-10-05 

Tilstede: Klasserepresentanter - forfall, Rektor Laila Setvik Loe 

 

Sak 1. Konstituering. Styret konstitueres. 

Valg:  Leder: Roy Grønnås 

 Nestleder: Bjørn Kristian Kildal 

 Sekretær: Ole Kristian. Gammelgård 

 SU medlemmer: Leder og nestleder 

 SMU medlemmer: Kristine Elvegård og Linda Solvang 

 Økonomiansvarlig / Kasserer: Kristine Elvegård 

 

Sak 2. Gjennomgang av vedtekter for FAU 

Vedtekter gjennomgås av Rektor. 

Det kommenteres at det ved forrige møte ble vedtatt at 3., 6. og 8. trinn skal være ansvarlig for 17. 

mai feiring ved Enga Skole. Dette vil nå bli ført inn i vedtektene. 

 

Sak 3. Enga Skoles årsplan 

Årsplan med satsningsområder gjennomgås av rektor. 

Det kommer kommentarer om at flere foreldre plages med feilfunksjoner og tekniske problemer 

med ”Scooler”. Rektor gir tilbakemelding til leverandør.  

 

Sak 4. Revidering av ordensregler.  

Nåværende ordensregler beholdes etter diskusjon om bruk av sikkerhetsutstyr i forbindelse med ny 

sykkelbane/skatebane.  

Det diskuteres bruk av midler til innkjøp av sikkerhetsutstyr, og det opplyses at det er søknad inne fra 

SMIL om utstyr, men at denne er ikke besvart. FAU ved leder vil søke kulturetaten i kommune om 

støtte. Rektor informerer leder om innhold og tidsfrist for søknaden. Rektor informerer om at det er 

skolens ansvar å vedlikeholde og kjøpe nytt utstyr til gymsal. 

 

 



Sak 5 Skolemiljø – forventningsdokument. 

Forventningsdokument Enga skole, Dokumentene: Skolens verdier i armer og bein for småtrinn og 

mellomtrinn / ungdomstrinn gjennomgås av rektor.   

 

Sak 6 Eventuelt.  

-Bruk av ulike betalingsløsninger ved arrangementer.  

Det er ulike utfordringer ved flere av betalingsplattformene, for eksempel VIPPS. Kasserer 

undersøker og gir tilbakemelding til FAU 

-Kurs for ungdommer 

Det informeres om at det er tilgjengelig kurs for ungdommer som idrettsleder / trener. 

-Uteområde / Vedlikehold utstyr Gymsal. 

 Det informeres om nytt uteområde. Asfaltering av sykkelbane er nå vellykket avsluttet, og denne er 

klar til bruk. Det er uklart hva som gjenstår av midler for å kunne realisere flerbruksbane i sentrum av 

banen, eller sykkeltrassè / akebakke på baksiden av skolen. Rektor undersøker og gir tilbakemelding 

om videre fremdrift.   


