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Årsmøtet for arbeidsåret 2017/2018 ble avholdt 14. november 2018 på Sten-Tærud skole. 

Styrets sammensetning 
Leder   Trine Reitehaug 
Styremedlem  Tone Wangberg 
Styremedlem  Marit Nordby 
Styremedlem  Geir Hellesylt 
Styremedlem  Helle Christensen 
 
På det første styremøtet (konstituering) etter årsmøtet valgte styret følgende interne 
arbeidsfordeling: 
 
Nestleder  Tone Wangberg 
Kasserer:   Marit Nordby 
Sekretær  Helle Christensen 
Web-ansvarlig  Geir Hellesylt 
 
Dessverre gikk Geir Hellesylt bort i januar. Geir Hellesylt var et stort bidrag inn i styret. Han har sittet i 

FaU i mange år og hans fornuftige tilnærming har bidratt til mange gode beslutninger. Som eneste 

hanen i “flokken” vil han bli savnet. 

Styret 
Det har i skoleåret 2016/2017 vært avholdt 2 styremøter med totalt 20 saker. Arbeidet har vært 

konsentrert rundt organisering av skolens årlige arrangementer. 

Aksjon skolevei 
”Aksjon skoleveg” er en ordning der fylkeskommunen gir tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkes- 

og kommunale veger for å bedre trafikksikkerheten i lokalmiljøet og på skolevegene spesielt. I 

samarbeid med skolen leverte vi følgende innspill høsten 2016: 

Parkeringsplassen Lilleskolen. 
Sten-Tærud ønsker en mer forutsigbar trafikkavvikling ved at det skiltes for enveiskjøring inn 

på parkeringsplassen. Forslag innkjøring nærmest kirken, utkjøring i andre enden. Skiltet med 

innkjøring forbudt der hvor det er utkjøring, samt varselskilt hvor det minnes om at det er 

påbudt å slå av kjørelys når bilen står stille. Tiltakene vil være med på å sikre fotgjengere i 

parkeringssonen. I tillegg ønskes parkering-forbudt-skilt foran porten og bedre lysforhold. 

Fau har ikke fremmet innspill høsten 2017. 

Aksjon skolevei 
Skolens ledelse tok kontakt i februar for at vi sammen skulle forsøke å løse trafikksituasjonen utenfor 

skolen, da særdeles utenfor lille skolen, der de minste elevene ferdes. Fau opprett dialog med naboer 

ved skolen og kommunen for å vurdere tiltak rettet mot fotgjengere og skilting for enveiskjøring. 
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Skolen jobbet for å få på plass en gangvei adskilt fra parkeringsplassen. Før skoleslutt ble tiltakene 

besluttet utført. Arbeidet fortsetter skoleåret 2018/2019, med aksjon skolevei og tiltak for å bedre 

miljøet og tilknytning til skoleveien. 

Hjemmesiden 
FAU styret jobber aktivt med hjemmesiden, og ber om innspill der foreldre og elever ser at det trengs 

mer informasjon. 

Fau Styret har lagt seg på en policy hvor vi ikke annonserer kontaktopplysninger i referater og andre 

dokumenter på hjemmesiden. Kontaktopplysninger leveres ut på forespørsel per e-post.  

Arrangementer 
FAU har gjennomført følgende arrangementer i skoleåret 2017/2018: 

 Julegrantenning/juledisko har vært gjennomført av 1. og 7. trinn 

 17. mai har vært gjennomført av hele FAU 1. trinn og 3-7.trinn 

 17. mai frokost for 10.klasse. FaU har bidratt med økonomisk støtte 

 Juleball ungdomsskoletrinnet. Fau har bidratt med gjennomføringen 

Det er en stor fordel med kontakter som har bindeledd mot ulike butikker som kan gi oss rabatter for 

kjøp av varer til ulike arrangementer. Dersom noen av foreldrene har slike kontakter eller jobber på 

steder som gir rabatt, det være seg is, pølser, kaffekokere, logo trykk, sukkerspinnmaskiner, 

gevinster, alle bidrag er velkomne. Ta kontakt på leder@faustentarud.no  

Økonomi 
FAU Sten-Tærud skole har god økonomi. Regnskapet for skoleåret 2017/2018 er avsluttet med et 

underskudd på kr 17 459 som dekkes fra egenkapitalen. Egenkapitalen ved utgangen av skoleåret 

2017/2018 er på kr 109 258.  Førjulsaktivitetene som julegrantenning og juledisco er arrangementer 

som gir lite inntekter. FAU mener at førjulsaktivitetene er positive og samlende aktiviteter for miljøet 

på og rundt Sten-Tærud skole og vi mener derfor at dette er arrangementer som kan gå med 

underskudd. Videre viser regnskapet at skoleårets 17.mai-arrangement hadde et overskudd på          

kr 2 262 mot kr 12 265 forrige skoleår.  I år hadde vi værgudene med oss og fikk avsetning både på is 

og øvrige kioskvarer i likhet med året før. Det er mer innkjøp av kaffekanner (kr 5 737), innkjøp av 

store mengder is, innkjøp av brus der alle pakker var brutt slik at ikke noe kunne returneres. Vi solgte 

noe brus til arrangement på Åsenhagen (kr 2  147).  Loddsalget var også godt.   

FAU har vedtatt å bidra med inntil kr 10 000 årlig til opprettholdelse av fortsatt drift av Koia. Dette er 

en kostnad som ble betalt første gang for skoleåret 2015/2016 med kr 7 500. 

FAU har vedtatt å gi et tilskudd til skole/juleball for Ungdomsskolen på kr 5 000. Dette ble i 

2017/2018 vedtatt med virkning for tre skoleår og første gang utbetalt til skole/juleball arrangert i 

desember 2017.  

17. mai arrangerte klassekontaktene på 10. trinn 17. mai-frokost for trinnet med støtte fra FAU. FAU 

støtter dette med inntil kr 35,- pr elev. Dette ønsker FAU at blir en årlig tradisjon. 

mailto:leder@faustentarud.no
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Vipps konto 
FAU har opprettet vippskonto til bruk for innbetalinger. Vipps nummer er 15898. 

Flaskepant fra skolens elever 
Elevene samler inn flaskepant heller enn å kaste som avfall. I samarbeid med FAU samles 

flaskepanten inn ved at Infinitum henter denne på skolen i egne sekker. Deretter overføres inntekten 

fra flaskene fra FAUs konto til Eleverådets konto. For hver krone samlet inn, bidrar FAU med et 

tilskudd. Saken skal opp i gjeldende periode, i samarbeid med Eleverådet. 

Forespørsel til alle foreldre 
Vi ønsker stadig ressurser til styret, og ser denne gangen etter foreldre som kunne tenke seg å bidra 

med web ansvaret. FAU håper det er noen foreldre som kunne tenke seg å sitte sammen med oss i 

styret. meld interesse til leder@faustentarud.no eller per telefon 99220800 ved Trine Lunemann. 

Oppsummering 
FAU forsetter sitt arbeid mot å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel 

og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
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