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Dette er kopi av listen fra i fjor, så må fylle inn de som mangler til neste referat.

01/17 KLEPP LEIRSTED
Jarl Vøllestad, styret Klepp, kommer etter avtale. Han forteller at fra det opprinnelige styret
på fem er det kun han igjen. I tillegg er det kun 24 betalende medlemmer, noe som vitner
om at interessen for Klepp ikke er stor. Han har i år, som alle andre år, vært og informert
klassene om det fantastiske tilbudet Klepp er for elevene.
Dersom det ikke kommer inn flere i styret og flere aktive forelde vurderes Klepp solgt ilø av
2017. Jarl har siste året som forelder til barn på skolen, og ser ikke for seg å fortsette
arbeidet med Klepp utover dette året.
Klepp har i dag god økonomi og er pusset opp de siste årene slik at det ikke krever for mye å
overta.
FAU kommer med forslag ifht å beholde Klepp: arrangement i gymsalen, åpen dag på Klepp,
motivere foreldre på foreldremøte til å ta ansvar.

Vi blir enige om at Vøllestad skriver et skriv som leveres med barna hjem om situasjonen på
Klepp, og hvor det blir bedt om tilbakemelding fra foreldre med forslag om tiltak eller ønske
å om å være i styret.
Vi skal også spre facebooksiden for å skape mer engasjement.

Vi må ta en ny vurdering ifht hva vi gjør når vi ser på tilbakemelding fra foreldrene etter
foreldremøtene.

Neste møte er 06.04.17 kl 18.00 og 01.06.17 kl 18.00

Referent; Mary-Ann Esperaas

