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 9.  Reflekskonkurranse. 

 Reflekskonkurransen. Rino har vært i kontakt med Trygg Trafikk og kan skaffe 
 gratis reflekser til alle elevene. Skolen gir info til elever og foresatte i forkant om 
 konkurransen. Rino hører med rektor og Trygg Trafikk om det lar seg gjøre at 
 konkurransen starter tidlig desember. FAU betaler for pizza til klassen med best 
 refleksbruk  . 

 10.  Boller og kakao 1. desember. Klassekontakter har distribuert oppgaver til 
 foreldre i klassen (ca. 4L kakao og ca. 30 boller per klasse), to foreldre fra 
 hver klasse er med og deler ut til elever. Bord og kopper stiller skolen med, 
 Rino spør Inghild om organisering av bordene (er det skolens ansatte eller 
 foreldre som skal sette det klart om morgenen?). Følgende klasser må sjekke 
 opp om info er gitt til foreldre via klassekontakter 3A, 4B, 6A, 6B, 7B. 

 11.  Trafikkvakt. 
 Avdelingsleder for 7.trinn tilbakemelder at elevene allerede har mye å gjøre 
 (fyfo og melkevakt). Rino hører med rektor om det kan være aktuelt for 6. trinn i 
 stedet. 

 12.  Valg av styre og komiteer. 
 Komiteer. Bruker Google Disk for lagring og organisering. FAU-representanter 
 melder seg på komiteene. Asgeir informerer om komiteene til nye 
 representanter og vårt ansvar i FAU (som tillitsvalgte på mange måter for 
 foreldre og elever) ift. psykososial gruppe som går mye på å sikre et godt 
 psykososialt skolemiljø for alle elever. De som ikke er tilstede på dette møtet blir 
 fordelt på komiteene. 
 1. Psykososialt: Asgeir, Hanne, Bengt, Lise 
 2. Trafikk: 
 3. Ute/inne: Evy, Anja, Elin, Svanhild 
 4. Klassekontaktgruppe: Trude, Bodil, Stine, Ingrid 
 5. Årshjul og arrangementsgruppe: Alexander, Kari 



 Komiteene har møter samtidig( siste del av) som FAU-møtene. 

 Følgende styre har blitt valgt: 
 Rino Hansen  - leder. 
 Evy Eftestøl - nestleder 
 Svanhild Kristin Røgenes - kasserer 
 Øystein Klokk - Sekretær 

 13.  Uteskole for alle trinn. 
 Rektor inviteres på neste møte for å diskutere mulighetene for dette. 

 14.  Kan klassekontakter få en egen mappe på Auglend skoles hjemmeside? 
 Det er kanskje ikke nødvendig hvis vi har komitegruppen og Google Disk. 

 15.  Evt 
 Leksefri skole.Tas opp i neste møte. 
 FAU ved Auglend skole på Facebook - oppfordrer alle til å bli medlem for info. 

 Med hilsen 

 Rino Hansen 
 FAU leder 


