FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole

Vedtak for å styrke FAUs økonomi
FAU ønsker å styrke sin økonomi slik at FAU skal kunne involvere og bidra mer for elevene. Dette
er et viktig strategisk grep som gjør FAU i stand til å kunne initiere eller støtte gode tiltak som
kommer elevene til gode.
På FAU møtet 1.9.15 ble det vedtatt følgende:
 Ny ordning for fordeling av overskuddet etter 17.mai arrangementet. Den nye ordningen
innebærer at 70% av overskuddet disponeres av trinnet som står for arrangementet (4.trinn)
og 30% disponeres av FAU.
 Overgangsordning introduseres for å sørge for en mest mulig rettferdig behandling av alle
trinnene. 1. trinn vil ikke bli berørt av overgangsordningen.
 Innsamling av «FAU tieren» avvikles, som en del av overgangsordningen.
 Støtte til 10. trinn skoleball økes til kr. 7 500,- og at hvert trinn kan velge å bruke denne støtten
til å dekke engangsbidraget som erstatter innsamlingen av «FAU-tieren».
I tillegg vurderer FAU mulighetene for å starte opp et nytt kulturarrangement fra høsten 2016.
Arrangementet vil generere inntekter til FAU f.eks. kafedrift og lotteri under arrangementet.

Hva pengene kan brukes til?
I henhold til FAU sine vedtekter skal bevilgninger kun gis til formål som kommer skolens elever til
gode. Eksempler på aktiviteter som FAU ønsker å kunne støtte er:
 Aktiviteter og tiltak initiert av elevrådet.
 Sponse deler av skoleturer ved f.eks. idrettsdager (f.eks. vinterskidag, sjøskolen, Kongsberg
sølvgruver, Eidsvollsbygningen).
 Skaffe forelesere på foreldremøter og FAU sine stormøter.

Bistand fra FAU til 17.mai arrangement
FAU vil bistå med følgende:
 Oppdatere 17. mai mappen og gjøre den tilgjengelig for 17. mai ansvarlig for 4. trinn.
 Sørge for at tidligere 17. mai ansvarlig fra 5. trinn kobles sammen med 17. mai ansvarlig for
4. trinn.

Overgangsordning
Overgangsordningen består av følgende:
 Ordningen med innsamling av «FAU tieren» avvikles.
 5. til 10. trinn beholder overskuddet fra sitt 17.mai arrangement, men bidrar med midler til
FAU ved å betale et engangsbidrag som tilsvarer kr. 20,- per elev per år de neste tre årene og
deretter kr. 30,- per elev per år.
 2. til 4. trinn godtgjøres for beløpene de har innbetalt til FAU tidligere («FAU-tieren») i
forbindelse med oppgjøret etter 17. mai arrangement.
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Tabellen nedenfor viser hva hvert trinn skal betale i engangsbidrag til FAU og hva støtten til
skoleballet blir, dersom klassen velger å bruke denne til å dekke engangsbidraget. Tabellen er
basert på antall elever på hvert trinn høsten 2014.
Trinn
10.
9.
8.
7.
6.
5.

Engangsbidrag
980 ,1 840 ,3 180 ,5 220 ,6 960 ,9 450 ,-

Støtte til skoleball Kommentar
6 520 ,5 660 ,4 320 ,2 280 ,540 ,-1 950 ,- Betales til FAU

Kontakt
Dersom du har spørsmål knyttet til hva FAU kan bistå med i forbindelse med 17. mai
arrangementet eller overgangsordningen, kan du ta kontakt med FAUs 17. mai kontaktperson
Trond Vidar Stensby e-post trond.vidar.stensby@gmail.com.
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