
Referat fra 
årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole 

Torsdag 15.10.09 
 

 
Sak 1: valg av møteleder: Halfdan Sætherskar 
    Referent: Hilde Stokkland 
 
Sak 2: Gjennomgang av årsmelding 
 
Referent viser til innkalling til årsmøte sendt alle foresatte der årsmeldinga står. 
Halvdan poengterte viktigheten av at foreldre er med på satsinga skolen har for 
skolemiljøet under programmet Zero. Vi har gjennom FAU kun hatt en deltager på 
ressursgruppemøtene. 
 
Sak 3: Regnskap 
 
FAU har en konto med saldo på 3.068,-. Liten aktivitet, kun rentetillegg.  
FAU har ikke org.nr, går under skolen. 
 
Sak 4: valg av 3 nye personer til FAU. 
 
Årsmøte velger enstemmig valgkomiteens forslag. 
Tanja Skjervheim - leder 
Synnøve Nupen - styremedlem 
Ken-Tore Lyså - styremedlem 
Disse sitter i 2 år 
 
Fra siste valgperiodefortsetter 
Evy Hind – styremedlem 
Halfdan Sætherskar - styremedlem 
Åshild Chruickshank - vara 
 
Sak 5: 5 millionene - dvs utbygging av skolen 
 
Dyrøy kommune har fått investeringsmidler på 5 mill.kr til nybygg skole. Disse 
pengene kan ikke brukes til renovering. 
Taket over administrasjonsfløya på skolen må skiftes. Tanken er å bygge ut 
barneskolefløya over adm.fløya slik at man slipper utgiftene til nytt tak. Det ville blitt 
en stor utgift. 
 
Kommunen har engasjert arkitekt. Det er landet på et forslag som forhåpentligvis 
kommer opp i kommunestyret i desember. 
Nybygget vil inneholde grupperom og et klasserom. Et klasserom i gammeldelen vil 
etter forslaget gå til garderobe med tørkemuligheter. Dermed en ryddigere gang og 
lettere for elevene å holde styr på sakene sine. 
Renholderne vil få et nytt personalrom - de har et trasig et i kjelleren. 
Det vil også komme heis. 
 



Utenom de 5 mill må det bevilges penger til renovering. 
Skolekjøkkenet er det ikke gjort noe med siden skolen ble bygd. Kun at noen vinduer 
er murt igjen…. 
 
Brannvarslinganlegget er utgått på dato. Har ikke display som viser hvor alarmen er 
utløst. Mens alarmen går må noen løpe rundt og sjekke hvor det kan være!!!!! 
 
Det blir også tatt opp at ungdomsskolefløya trenger ny maling utendørs. Kan dette 
være en dugnadsoppgave? Her tenker vi også at elevene selv kan være med på å ta 
i et tak for å få det triveligere. 
Mulig teknisk vil være skeptisk til dette fordi det ofte viser seg at noe blir stående 
igjen uferdig. 
 
 
Sak 6: ”Hva er foreldrerådet og FAU” 
 
Tanja Skjervheim har et veldig lærerik foredrag om dette. Referent viser til 
elvetun,net under hjem/skole. 
 
Vil likevel ta med at FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Hvordan dette er 
sammensatt varierer fra skole til skole. 
På Elvetun består FAU av 2 klassekontakter fra hver klasse og et styre på 5 
representanter. Styret er driveren. 
 
FAU er lovpålagt 
 
Klassekontakten: 

1. pådriver og initiativtager 
2. tett dialog med kontaktlærer 
3. saker til foreldremøte 
4. bindeledd ml. foreldre/elev og skole 
5. stille til FAU-møter - send en stand-in om du ikke kan. 

 
Tanja kan tenke seg å ta opp med skolen at klassekontakt og kontaktlærer i 
samarbeid planlegger foreldremøte. Dette gjøres på mange skoler. 
 
 
22.10.09 
Hilde Stokkland 
referent 


