
FAU møte torsdag 3.mai 

 

Tilstede: Målfrid, John, Heidi, Ellen, Marit og Anne. Ikke tilstede: Elen 

Arbeidet av volleyballbanen: Kommunen har begynt med det arbeidet de skal gjøre. Har bl.a 

asfalteringen igjen, satser på det er ferdige i løpet av mai og til skolegårdsfesten. 

Det store bordet må fikses på, skrues skikkelig i sammen og beises, Målfrid har noen elever som skal 

gjøre litt arbeid ute, så dette er grei ting for dem og gjøre. Det har blitt bytta ut planker i ballbingen 

og det er også noen planker igjen på volleyballbingen som må beises som de kan ta seg av.  SFO vil 

gjerne ha det inne på grusen innafor gjerdet, skulle fått noen med gravemaskin til å løfta det over 

gjerdet siden det er veldig tungt.  

Regnskapet med volleyballbingen gikk ca. i null. Samlet inn 25000kr og endte på ca. 25500kr. 

Barn og unges kommunestyre har fått 25000kr, kanskje bruke dette til nye nett i ballbingen. Bestille 

det kjapt, så kanskje vi kan få opp dette til skolegårdsfesten også. Sommerbutikken er en plass de har 

sånne nett, Målfrid sjekker opp pris evt. bestiller. 

UngData: forskjellen by/bygd, her Oltedal/Dirdal og GUS. O/D stort sett mer fornøyd med familie, 

venner, trivsel, trygghet, skole, miljø, helse, utseende, mye ute, lite skjermtid, jobbutsikter etc. 

Negativt: tidligere ute med røyk/rus. 

Valgfag til høsten, ned til 2 fag, Design og redesign og Natur, miljø og friluftsliv. Ønske om spansk, er 

på Dirdal. Skolen skal bruke dette året på å se på muligheter og logistikk, hvor mange som ønsker 

dette, transport, lærere kjøre fram og tilbake, skype etc. 

Nye inn i FAU? Marit, Heidi og Anne går ut. Elen også? Trenger nye kandidater. Forslag: Inger Marie 

T. Andersen og Bente Hansen. Spørre noen aktuelle menn også.  

Skolegårdsfesten: Onsdag 13.06 kl. 17.30-19.00. Obligatorisk for alle elever. FAU ordner med salg og 

skolen med aktiviteter. Bruke den nye volleyballbanen. 

Marit sender ut mail om hvem vi i FAU har ansvaret for å kontakte av klassekontaktene ang. baking 

av forskjellig. 

Elen får ansvar for innkjøp og vekslepenger. Alle i FAU tar med hver sin kaffekanne. 

 


