
Årsapport for FAU skoleåret 2016/17

Styrets sammensetning

Styret i FAU har dette skoleåret bestått av følgende medlemmer:
Birgit A. H. Gulbrandsen -leder
Anita W. Dirksen -nestleder
Vivvi-Ann Huse -kasserer
Hilde Sørli -sekretær
Patrick Walter -styremedlem
Toini Johnsen -styremedlem fra skolestart til til 31/12-16
Svein Olaf Sæter -styremedlem fra 01.01.17 til skoleslutt

Møtevirksommhet

FAU har avholdt totalt 5 ordinære styremøter(12/9-16, 23/10-16, 16/1-17, 16/3-17 og 20/4-17), ett 
ekstraordinært styremøte 6/4-17 og årsmøte 22/6-17. Leder har i tillegg deltatt på 7 møter i styret 
ved EMS.

Årsregnskap

Legges frem for godkjenning på årsmøtet.

Aktiviteter

Foreldrerådet har, som tidligere, vært delt i tre grupper. Disse består av Bakegruppe med leder 
Laura Jane Visconti, Praktisk gruppe med leder Svein Audun Taugbøl og Familiearrangement- 
gruppe med leder Randi Heggeland Strøm. 
Bakegruppa har bidratt med baking i forbindelse med Åpen dag og juleavslutning. De bakte og 
hadde også ansvar for drift av foreldrekafèn ved nyttårsdisco. 
Praktisk gruppe har hatt to dugnader i forbindelse med transport av ved til gapahuken på 
Dansarberget. De har også deltatt på dugnad på Almenninga med div oppgaver som raking, klipping
av planter, utsetting av utemøblement og vask av dette.  
Aktivitetsgruppa har arrangert et vellykket nyttårsdisco som dro elever fra hele Eidskog. I juni 
arrangerte de utflukt for Montessorifamilier til Søstun gård. FAU sponset dette arrangementet med 
kr 50,- pr person i tillegg til å dekke utgifter for mat og drikke.

FAU har også i år arrangert tur til Valfjället. FAU dekker transport og heiskort for de som ønsker 
det. Dette er en populær tur som både elever, lærere og foresatte setter pris på. Nytt for å år var at vi
valgte å dra torsdag før vinterferien i stedet for fredag. Dette for å unngå å være der samtidig som 
Eidskog ungdomsskole. Vi ønsket å oppnå mindre kø både ved grillplass og ved skiutleie. Det var 
også ett poeng å skåne de litt yngre elevene fra vilter/mer voldsom kjøring av ungdomsskoleelever. 
Det generelle intrykket var at alle virket fornøyd med denne løsningen. Det var god plass i både 
bakken og ved grillplassene. 



17.mai er den store dugnadsdagen for FAU og resten av foreldrerådet. 2017 er intet unntak. De aller
fleste elever ved EMS og deres familie valgte å feire dagen på Vestmarka, noe vi selvfølgelig er 
veldig glade for. Vi hadde i år god hjelp med arrangering av leker av neste års russ. Dette frigjorde i
sin tur mange foresatte slik at det til tross for noe uannonsert frafall gikk problemfritt. Ettersom 
været var litt ustabild dekket vi også opp i skolekantina. Alle som ønsket fikk derfor mulighet til å 
sitte inne. FAU har ellers ett godt innarbeidet samarbeid med Vestmarka Grendeutvikling i regi av 
Vestmarka Jakt -og fiskeforening, Vestmarka sanitetsforening og Vestmarka velforening. Det er 
ingen sak å arrangere 17.mai med så mange flinke og positive hjelpere!

Avslutningskveld for 7.klasse

Foresatte i 6.klasse arrangerte også i år en høytidelig avslutningsmiddag for elevene i 7.klasse og 
deres foreldre/foresatte. FAU støtter dette arrangementet med kr 300,- pr elev.

Leirskole

Det spares fortsatt 500,- pr elev pr år. P.g.a små klasser drar 6. og 7.klasse sammen og det er derfor 
annenhvert år vi sender elever til Knattholmen kystleirskole. For hver leirskolegruppe er det èn 
foresatt som får ansvar for å følge opp innbetaling og konto. De ulike gruppene tildeles navn etter 
hvilket år de skal på tur. Dette skoleåret er det Monica Nilsen Walter som har ansvar for 
leirskolegruppe 2022, Lene Stagnes for leirskolegruppe 2020 og Hanny Gundahl for 
leirskolegruppe 2018. Leiskolekonto har frem til nå stått registrert på ansvarsperson for de ulike 
gruppene. Nå som FAU har fått organisasjonsnummer er planen at disse kontoene skal registreres 
på FAU. Respektive ansvarsperson får disposisjonsrett til konto.

Foreldreinnbetaling

FAU har siden oppstart av skolen bedt foresatte om kr 200,- pr elev pr år. Pengene går til FAU`s 
arbeid for å skape et godt miljø på skolen og til f.eks matrielle ting som skolen eller elevene ønsker 
at vi foresatte skal bidra med. Dette er altså penger som går direkte tilbake til elevene og deres 
familier. 

Saker i FAU

Den store formelle saken har dette skoleåret vært registrering av FAU i Brønnøysundregisteret. 
FAU har lenge falt mellom to stoler da vi hverken er en bedrift eller en frivillig organisasjon. 
Midlertidig ordning har en stund vært personlig tilknytning til konto ved kasserer, noe som er 
uheldig i lengden grunnet bl.a skattekrav. Bankene stiller nå krav om organsisasjonsnummer for å 
kunne opprette en konto. Dette har vært ett problem for alle FAU i hele landet. FAU ved EMS 
forsøkte første gang i 2009 å bli registrert, men fikk avslag. Det ble på nytt forsøkt i februar 2016, 
men fikk da på nytt avslag p.g.a et manglende punkt i vedtektene . Nye vedtekter ble derfor vedtatt 
på årsmøtet i juni-16 og det ble igjen ny dialog med Brønnøysundregisteret høsten-17. Det ble så 
for tredje gang avslag, også denne gang pga en liten feil i vedtektene. Vedtektsendring krever et 
årsmøtevedtak og for å få saken ut av verden dette skoleåret, besluttet FAU å kalle inn til 
esktraordinært årsmøte i foreldrerådet. Dette ble avholdt 6/4-17. Det som måtte endres var §14 som 
omhandler fordeling av foreldrerådets midler ved eventuellt opphør. Midlene må tilfalle en ideell 
organisasjon med samme formål eller en annen organisasjon med annet ideelt formål. Det ble 
vedtatt at midlene ved evt opphør skal tilfalle SOS barnebyer, Leger uten grenser, Vestmarka 
idrettslag og Vestmarka Grendelag. 
28/4-17 ble FAU endelig godkjent i Brønnøysundregisteret. Hurra! Spesielt stort takk til FAU 
medlem Hilde Sørli for en fremragende og utrettelig jobb for å få dette på plass!



FAU har fikk i 29/5-17 søknad fra elevrådet og trivselslederne om økonomisk bidrag til 
”vennebenk”. Vennebenken skal stå ute og tanken er at denne skal hjelpe barn å knytte nye 
vennskap. Skoler og barnehager har postitive erfaringer med vennebenken i et ledd i å se hverandre.
Her kan man sette seg ned om man ønsker noen å leke med eller bli kjent med nye venner. Benken 
blir produsert ved Halden fengsel og koster kr 4 140,-. I tillegg kommer frakt på kr 2000,-. FAU 
syntes benken er en flott anvendelse av FAU`s penger og innvilget derfor søknaden. FAU medlem 
Svein Olaf Sæther har imidlertid tatt på seg jobben å hente benken. Noe som selvfølgelig er veldig 
sjenerøst!

FAU har utover dette ikke mottat noen saker.


