
FAU referat tirsdag: 3.3.2020. 

 

Til stede:  

Hege, Hege, Rolf Magne, Jeanett, Mona, Mari, Gunnleif, Linda.  

 

Ikke til stede:  

Pål, Kenneth.  

 

17.mai. 

 Rolf Magne hører med Roar Larsen ang kransnedleggelsen. Kransene kommer fra Sandnes. 

Om ikke Roar kan legge ned kranser eller ha ansvar for dette, må han stå til ansvar å finne 

noen som tar ansvar for dette.  

 Gunnleif sjekker hvor mange kranser det trengs, og tar ansvar for bestilling.  

 10.klasse tar hele appellen og ansvaret ved heimen. Forsangere Hege fikser. Mona sjekker 

ang appellen med Laila.  

 Befaring ved heimen, for å sjekke hvor 17.mai toget går, nærmer vårparten.  

 Vi spør ikke om politi blir med i fronten på toget. Rektor blir med i toget.  

 Maggi er på saken angående korps. Hege følger opp.   

 Rolf Magne hører med Bjørn Ståle angående henger til toget. Sjekker angående bil til å trekke 

hengeren. Tesla/EL-bil?  

 5.klasse går inn og hjelper 4.åringen i pynt og rydd, og 8.klasse i lek. Linda deler 5.klasse i to, 

ut fra klasselisten.  

 Rolf Magne snakker Ingunn, ang liste over 4-åringene. Gir hovedansvar til en foresatt i 4-

åringsgruppa for «Pynt og Rydd».  

 Om der er mangel på folk til aktivitetene i de enkelte klassene, er det deres ansvar å skaffe 

folk til å stå på aktivitetene.   

 Linda har hovedansvar for 5.klasse og deler klassen i to, ein del er med 2.klasse på pynt og 

rydd, og ein del er med 8.klasse på leker. Gunnleif har hovedansvar for 2.klasse og mat, 

Jeanett har hovedansvar for 8.klasse og leker, Kenneth har hovedansvar for 9.klasse og salg 

av kaker. Thorstein Tveit Erevik har hovedansvar for 2.klasse og pynt og rydd.  

 FAU kjøper lapskaus m/flattbrød, og smørbrød (ca 250stk), NB: glutenfritt, winer pølser med 

brød/lomper NB: Kyllingpølser. Selger mat i idrettshallen. Gunnleif sjekker med Nortura.  

 Gunnleif snakker med Mulen angende salg av lapskaus i idrettshallen.  

 Hege har kontroll på snop.  

 Mona Anita Espedal holder talen på 17.mai. ca. 15.min. Talen settes på programmet 

13.00/13.30?  

 Salg og ALT blir stengt og der skal være ro når talen pågår. FAU går med gule vester og er 

«vakter»?  

 Rolf Magne tar muligens på seg lyd og høyttaler ansvar. NB: Lyd ut.  

 Anders har sagt at kulturskulen skal bidra med noke. Hege sjekker dette opp, og må ha 

beskjed om dette i starten på April.  

 Udda lager quiz, Mona spør.  



 Rolf Magne sjekker angående fanene. Tar kontakt med Steinar.  

 Gunnleif sjekker med rektor angående fiksing på faner, tid på skolen? «Velkomen» skiltet?  

 Hege lager rutiner og prosedyrer for de ulike oppgavene.  

 Rekvisittene står på Duplo. Vi sjekker opp i dette når vi skal på befaring på heimen. Gunnleif 

har nøkkel.  

 Service torget trykker opp brosjyrer.  

 Hege T. organiserer barnekor.  

 Hege sjekker med Rune angående fryseboks til salg av is. Og har ansvar for å kjøpe inn is.  

 Ikkje klart svar fra Villingur, Gunnleif venter på det svar.  

 Rolf Magne dropper sau og ku.  

 Takke gaver til talen og 10.klasse. Mona ordner blomster og gavekort.  

 Finne noen til å være i en jury til å dømme hvem som vinner tog innslag. 1., 2. og 3.plass.  

 Gunnleif snakker med Monica om hun kan oppfordre klassene til å lage innslag i 17.mai 

toget. Dette blir belønnet med premie.  

 Sjekk med kulturskulen angående lydanlegg og lån av det. Rolf Magne sjekker opp.  

 Skal vi ha tautrekking for ungdom? Premie/Pokal?  

 Tau til tautrekking … Sjekk på rekvisitt lager? Sjekk at alt ligger samlet av flagg, tau og diverse.  

 Sjekker Hege opp i gaver til premier om lodd/lykkehjul.  

 

Nytt møte: 31.mars, klokken 20.00. Møt opp ved heimen «Solstuen», 

Gunnleif sjekker opp med Katrine Dagestad om hun kan møte oss da.  

NB: Innen dette møte må vi ha fastsatt oppgavene som er tildelt den enkelte 

som er satt i dette referatet.  


