
Referat møte 23.1. 2020           

 

FAU Vegårshei skule året 2019/2020 

Tilstede; Lisbeth, Terje, Henriette, Silje, Tor Arne, Erlend, Rita, Heidi. 

Åpning 

Leder Lisbeth Åsnes ønsker velkommen og åpner møte 

Sak 1 

Orientering angående innsamling til Polenturen ved Per Langemyr.  

Det er siden forrige møtet offentliggjort et dokument som viser noen retningslinjer for hvordan man 
kan jobbe med innsamling til Polenturen på 10.trinn. Dette har det kommet noen innspill på og 
derfor har FAU denne gangen fått med Per Langemyr. Han er med i Polen- komitéen for fjerde gang 
og kunne dermed gi oss et lite innblikk i hvordan det er mulig å gjennomføre innsamling på den 
måten FAU har foreslått. 

Her kommer oppsettet som han viste oss: 

Klassetrinn Tidspunkt Hva Ca. sum 
6.trinn  17.5.  120 000 
9.trinn August Parkeringsvakt 

Vegårshei –dagene  
    5 400 

9.trinn November/desember Kakelotteri (10 kaker 
fra Lyngrillen) 

 30 000 

9.trinn Januar/februar Kakelotteri (10 kaker 
fra Lyngrillen) 

 30 000 

9.trinn Februar Søke rektor om støtte  15 000 
9.trinn Mai Blomster  25 000 
9.trinn Mai  Søke Folk/forsvar    2 500 
9.trinn Mai Søke Lions (andre 

steder kan også søkes) 
   5 000 

9.trinn  Juni-august Sommerjobb elev (500 
kr pr elev) 

 12 500 

10.trinn Juni –august  Sommerjobb elev (500 
kr pr elev) 

 12 500 

  Samlet sum: 257 900 
 

Eventuelt: 

7.trinn Juni-august Sommerjobb elev (500 
kr pr elev) 

12 500 

8.trinn Juni-august Sommerjobb elev (500 
kr pr elev) 

 12 500 

 

 



FAU ønsker med dette å synliggjøre at det er mulig å samle inn de fleste pengene ved å jobb litt 
intensivt på 9.trinn. Dette er et oppsett som er brukt flere gange og som er vist å fungere. Dersom 
noen trinn ønsker å gjøre andre ting som kan gi penger kan man selvfølgelig gjøre dette, men da bør 
det være ting som ikke går via Facebook o.l. og som går på å samle inn penger via bygdefolket.  

Eksempler på ting som er gjort av tidligere elever: vareopptelling, flaskeinnsamling. 

Dersom 9.trinn når sitt innsamlingsmål før tiden kan man si ifra til neste års komité så de eventuelt 
kan starte tidligere. 

 

Sak 2. 

Foreldremøte for 1.  -10.trinn  

6. februar klokken 18 på Vegårshei forsamlingshus 

FAU ordner kaffe og noe å tygge på, en blomst og en konfekt til foredragsholder. 

Styret (de som har meldt seg til det) møter litt tidligere for å ordne til. 

 

Sak 3  

Neste møte dato: Tirsdag 28. april kl 19.00  

 

Lisbeth takker for møte og ønsker alle en fin kveld videre. 

 

Ref. Heidi 

 

 


