
 

FAU KJELSÅS SKOLE 
PROTOKOLL ÅRSMØTE 2018 

ONSDAG 12. SEPTEMBER 2018 
 

Sak 1.0 Årsmøte 

1.1 Velkommen  

- Leder i FAU Monica Tjelmeland ønsket velkommen 

- Hilsen fra rektor Mette Rasmussen 

1.2 Hvordan legger vi til rette for at skolen blir et sted der alle kan kjenne seg trygge og inkluderte? 

 

Innledning ved rådgiver Eivind Bjørkgård Foreningen FRI/Rosa Kompetanse. Referat av foredraget 

ligger som vedlegg. 

1.3 Årsmøte 

A. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) 

Følgende ble valgt enstemmig:  

Ordstyrer: Monica Tjelmeland  

Referent: Leif Jørgen Gjerde  

Representanter til å signere protokollen: Nina Brekke Øktedalen (3F), Mona Vibeke Moe (5F) 

 

B. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet: 

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møtet ble erklært lovlig satt. 

 

C. Årsrapport for FAU Kjelsås skole 2017/18.  

Årsrapporten lå vedlagt innkallingen og ligger publisert på skolens hjemmesider. 

Rapporten ble kort gjennomgått av leder for styret Monica Tjelmeland og av 

representanter fra arbeidsgruppene: Cathrine Movold fra «Trivsel og skolemiljø» og 

Silje Flo fra «Trafikk og nærmiljø. 

 

Årsrapporten ble godkjent. 

 

 

D. Regnskap (vedlagt som del av årsrapporten). 

Hedda redegjorde for nøkkeltall og føringer for 17.mai gruppa, samt utgifter FAU har 

hatt gjennom året. Langtidsbudsjettet ble presentert 

Regnskapet ble godkjent 

 

E. Valg av styre 

 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til FAU styret:  

• Leder: Leif Jørgen Gjerde (2B) Velges for ett år. Sitter på sitt 2. år i styret. 

• Sekretær: Cecilie Langvik (4A) Velges for ett år. Sitter på sitt 2. år i styret. 



• Økonomiansvarlig: Helene Søgård (2C). Velges for ett år. Sitter på sitt 2. år i styret. 

• Styremedlem: Fredrik Markhus (2E). Velges for to år. 

• Styremedlem: Evy Alsos (2F). Velges for to år. 

Alle styrets medlemmer ble valgt enstemmig 

 

F. Valg av medlemmer til driftsstyret  

Dagens medlemmer sitter et år til, styret må finne to nye varamedlemmer. 

 

Årsmøtet ble hevet 

Oslo, 12. september 2018 

 

             

Leif Jørgen Gjerde   Nina Brekke Øktedalen  Mona Vibeke Moe 

 


