
FAU møtet 28.01.20 

Til stede:  

Jeanett, Gunleif, Mari, Mona, Rolf Magne, Hege B.  

Fravær:  

Linda, Hege T, Pål, Kenneth.  

 

 Gjennomgang av saker fra sist. 

På gang med skilt i av og påstigning parkering ved 1000års plassen.  

 Sykkelopplæring fra 5.klasse. Rektor følger trygg trafikk reglene.  

 Registrerer foreldrerådet i registeret. Rolf Magne organiserer det. Gjennomgang av 

dokumenter, og signaturrett. §Leier og nestleder har signaturrett.  

Sak 1.  

17. mai.  

 Hege gjennomgår evaluering.  

 Bestemt at vi følger gammelt opplegg, at det blir klasseinndelt organisering.  

 Politi i front av tog? Må bestemmes tidlig og forhøre med Sandnes.  

 Maggi, korps?  

 EL bil, med henger i toget? 

 4 åringene pynt og rydd 

 2.klasse salg av mat 

 8. klasse leker 

 5.klasse? At 5.klasse går inn og hjelper småklasser til å hjelpe til i arbeidsoppgaver.  

 Kalle inn til møtet med klassekontaktene, og fordele arbeidsoppgaver og sette opp ei liste og 

klokkeslett om hvem gjør hva hvilken tid?  

 Hovedansvar for gruppene? Foreldrekontaktene er bestemt at skal ha hovedansvar for 

gjennomføringen av 17.mai arbeidsoppgavene, og at de gjennomføres etter prosedyre.  

 FAU kaller inn til 17.mai komite møtet, og er med klassekontaktene og organiserer og 

fordeler arbeidsoppgaver.  

 Gunleiv spør Oddvar angående 17.mai tale.  

 10.klasse – appell og introduksjon ved aldersheimen.  

 Fanene?  

 Prosedyrer og rutiner ved aktiviteter og arbeidsoppgaver. Tar dette opp ved neste FAU møte 

i februar.  

 Gå gjennom og se rekvisitter til 17.mai. (Se på dette før 17.mai) 

 Minnesmarkering og kranser, spør om Ole Wolert kan gjennomføre minnemarkeringen.  

 Gunleiv gir beskjed til Sandnes om hvordan vi gjennomfører minnemarkeringen, Rolf Magne 

sjekker med Siv/Ole Wolert hvordan det har vært.  

 Hege kan lede 17.mai dagen.  

 Gunleiv snakker med Jeanett ang åpning, betaling og organisering av salg/meny fra Mulen.  

 9.klasse få spørsmål om kakebaking og salg til inntekt for klassetur (Mona spør).  

 Spør servicetorget om å trykke opp programmene til 17.mai. Hege hører med Laila Espedal, 

angående dette.  



 Hege hører med Marianne fra kulturskulen, om dei vil ha innslag på 17.mai.  

 Gunleiv spør Fossanmoen Islandshest forening angående ridning på 17.mai.  

 Spør Marius angående bruskasse stabling, Hege spør.  

 Rolf Magne tenker på sau og ku.  

 

Neste møtet i FAU:  

Onsdag: 12.februar, personal rommet på skolen.  

 Gjennomgang av 17mai.  

 


