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Møtereferat fra FAU ved Allergot ungdomsskole 

 

Dato: onsdag 5. desember 2018 
Tid: 16.45-17.30 
Sted: Allergot ungdomsskole. Møterom i administrasjonen.  

 
SAKER: 
 

• Sak 1: Samordnet registermelding/FAU bankkonto er nå i orden. Høstens nyvalgte 
kasserer har nå overtatt ansvar for regnskap og bankkonto.  
 

• Sak 2: Overnattingsarrangement for 10. trinns elever. Arrangementet fant sted fra 
torsdag 4. til fredag 5. desember. 80 elever deltok. Festkomitéen fikk til slutt skaffet 
tilstrekkelig nok foreldrevaker. Elevgruppen fikk 10 000,- fra penger som var til overs 
fra forrige skoleårs Polentur. 8 foreldrevaker fra 10. trinn stilte fra kl. 18-24 og, 4 
vakter frem til neste morgen. Evalueringen tilsier at det burde vært flere 
foreldrevakter på natten og arrangementet burde ha funnet sted på en fredag kveld. 
Ungdommene sov ikke på natta, og lærerne hadde problemer med mange trøtte 
elever dagen etter.  
 

• Sak 3: Nyttårsball, status: Arrangementskomiteen består av festkomiteen samt en del 
av klassekontaktene fra de ulike trinna. Ballet finner sted på skolen torsdag 7. 
februar. Miljøarbeider sitter på et komplett opplegg og info om hvordan nyttårsball 
har blitt arrangerte tidligere år. Festkomitéen påtar seg ansvaret for å videreformidle 
alt materiale vedr. årets gjennomførte nyttårsball slik at evalueringen tas med til 
neste års festarrangør.  

 

• Sak 4: Sykkelhjelm påbud på skoleveien. FAU leder har snakket med en mor som 
ønsker et slikt påbud. Hun sa ja takk til en invitasjon til FAU møte når våren nærmere 
seg, for å gi en redegjørelse og argumenter for forbudet.  

 

• Sak 5: FAU har en del penger på konto. Vi fremmer forslag om hva noen av de 
pengene kan brukes til. 1. Pengene til nyttårsball.  2. Bruke penger til bordtennisbord.  
Forslag ble fremlagt. Nestleder og kasserer utarbeider statuetter ved 
kontobeholdning. 
 

• Sak 6: Neste FAU møte blir i forkant av neste SMU/SU møte onsdag 6. februar 2019 
kl. 16.46-17.30 
 
Britha Stenholm 
Referent i FAU 

 


