
Referat fra FAU-møte torsdag 2.mai 2019 
Sted: Rosseland skule 
Tid: 20.00-21.30 
Tilsetede: Øyvind Opstad, Janne Bore, Marte Hagerup Røken, Marte Sørmarken, Siv Høyland og Geir 
Soma  
Frafall: Lise Kindervåg og Guro Halvorseth Time. 
 
Det var ikke meldt inn noen saker i forkant av dette møtet, men vi møttes for å ha en gjennomgang 
av 17. mai. 
 

 Øyvind har ordnet slik at Vipps er på plass til den store dagen.  
 

 Lise har ansvar for veksel i forkant, samt tar hånd om pengene når arrangementet er 
avsluttet 

 

 Oppfordrer alle til å ta med småpenger, om en ikke benytter seg av Vipps. 
 

 Nytt for dette året er at vi på 17. mai skal ta i bruk D- bygget ( 6.- 7. klasse sin base/gamle 
Time vgs) 
17. mai komiteen ønsker å knytte sammen begge basene. I tillegg til dette skal også aulaen 
og kantinen benyttes, men ingen klasserom.  
 

 Fotballkamp mellom foreldre og 7. klassinger. Klassekontaktene på 7. trinn får i oppgave å 
organisere lagene. Ble nevnt at det kanskje burde være en 50/50 mht kjønnsfordeling. 
 

 17.mai fane må hentes av 1 foreldrekontakt pr trinn på skolen ila 16. mai.  
 

 Det er kommet innspill om at  en av sangene bør øves inn og synges på nynorsk, «Tenk at no 
er dagen her» Geir har gitt innspillet videre til lærerne, som tar dette med seg inn i 
klasserommene.  
 

Diverse: 
 

 Skolelyst:  
Elevrådet har nå bestemt at Rosseland skule skal tilby følgende: Lettmelk, Havremelk, 
Kakaomelk, Smoothie med frukt og grønnsaker. 
 

 Nye FAU-representanter: 
Følgende avtrer i FAU-styret denne våren, men møter likevel på første møte etter ferien: Lise 
Kindervåg, Øyvind Opstad og Janne Bore. Det er derfor nødvendig med nye representanter 
på 3. trinn, 5. trinn og 7. trinn ved oppstart av nytt skoleår 19/20. 
 

 Fredag 3. mai ble det annonsert på Schoollink hvilke kontaktlærere som skal ha de ulike 
klassene for skoleåret 19/20. Med unntak av 1.trinn, her har ikke lærerne fått tildelt klassene 
ennå. 

 
 
Siv Høyland 
Sekretær 
 


