Referat fra FAU møte 4.November 2014
Tilstede: Jan Tommy Fosse, Beate Lønningen, Gunnar Galteland, Torgeir Hansen,
Thomas Hansen, Roger Hammer, Camilla Skjold Andersen
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte
2. Evaluering av «Barnevakten» -Flink foreleser, greit oppmøte, flott at mange lærere var
tilstede. FAU må bli flinkere å markedsføre seg.
3. Årshjul - Aktivitetsplan 2014/2015.
Miljøkoordinatorer Thomas og Gunnar samarbeider med Beate og Camilla med
gjennomføring av aktivitetene som blir planlagt etter jul ( Elevkveld, Karneval)
FAU vil ta kontakt med Trygg Trafikk om ett samarbeidsarrangement på skolen. Torgeir
tar kontakt med Trygg Trafikk og hører om dette er noe som lar seg gjøre
4. 17.Mai komite: Beate kaller inn til komitemøte. Det må taes en gjennomgang og settes opp
et budsjett i forhold til økonomi.
FAU ønsker tidlig kontakt med korpset. Jan Tommy tar seg av det.
5. Skolerute: Her fikk FAU ikke mulighet til å komme med innspill/utspill grunnet utgått frist.
6. Trafikksaker: Det er vedtatt at «rundkjøringen «blir enveiskjørt. Venter på skilter.
Torgeir skal purre på lys på parkeringsplassen. Spørsmål ang overgangsfelt ved innkjøring til
parkeringsplass og «rundkjøring»?
7. Eventuelt: FAU sponser med midler til bake og bålgruppe på SFO. Det har også kommet
forslag fra SFO om det er ønskelig å øke matpenger på SFO. FAU ønsker ikke å støtte det
forslaget.
Garderobe: forslag om å ha våt og tørr sone i garderobene. Torgeir tar opp dette med
foreldrekontakter og lærere.
Obligatoriske foreldremøter: tilbakemeldinger om at de er langtekkelige, agenda? åpent for
spørsmål? Helsesøster? Innhold og regi ? Jan Tommy snakker med rektor om
disponering av tiden.
Forslag om kjøleskap i klasserom
Jan Tommy dobbeltsjekker med rektor i forhold til hva som er retningslinjene for å feire
bursdager i allrommet. ALLE må inviteres?
Jan Tommy informerte litt ang Kommunalt foreldreutvalg.
Neste møte: 1.Desember 2014
Referent: Camilla Skjold Andersen

