Tilstede: rektor, rep. fra: 1.trinn, 3.trinn, 4.trinn, 5.trinn, 6.trinn , 1 rep fra B trinnet
-det foreslås at det bør være et felles møte i august/sept. med nyvalgte FAU-representanter,
lærer av klassen og vararepresentanter FØR klassene har årets første foreldremøte. Dette for å
kunne informere om FAUs rolle, info om foreldrenettverk og ungdomskveld.
-temakveld m. Bernt Storå var vellykket, veldi bra oppmøte! Det er kommet spørsmål om
foredraget også kunne vært vinklet mot B-trinn barna. Ingen hadde meldt tolk til foredraget
(utenom døvetolk), usikkert om alle forstod alt av språk/utrykk som ble formidlet.
-det ble sendt ut årshjul for hvert klassetrinn, alle kunne notere inn ønsker/mangler.
-ang. Ungdomskveld og aktivitetskveld i regi av fritidsetaten, bør dette informeres om tidlig
på året, og fordele hvilken klasse og hvem foreldre som skal stille opp på ungd.kveld
annenhver fredag.
-forslag om B-trinn skal ha et eget FAU-styre, ta opp v skolestart.
-FAU-konto: det blir diskuter om dette bør opprettes, for å sette inn penger fra 17.mai o.l. Er
et reglement på www.fug.no ang opprettelse. FAU må registreres som forening o.l. tas opp til
høsten i nytt FAU-styre.
-17.mai: ikke musikk-korps i år. Blir foreslått at 3.trinn kan fremføre sanger fra sin forestilling
«typisk norsk». Ida tar saken.
-dugnad til høsten: oppgradere 1.trinn området. Mål er å få et huskestativ og evt annet.
Det foreslås å endre årshjulet for FAU med tillegg av fellesmøte på høsten med FAU
representantene og lærer som skissert i august/september. Det vil da knyttes kontakt mellom
kontaktlærer og FAU representant og man kan avtale ulike aktiviteter/vennegrupper etc tidlig.
Det vil også være info fra skolen for å sikre at viktige fokus områder det aktuelle året blir
informert om.
Det foreslås også å endre årshjulet for 17. mai feiringen slik at et kulturelt program blir
innlemmet. Dette bør minimum inneholde sang fra 3. klasse som øver til forestilling på våren
– samt tale fra elevrådsleder. Andre fra klassene kan opptre også – men en
foreldrerepresentant fra 3. eller 6. klasse må være ansvarlig for programmet. Kort
generalprøve /gjennomgang med lyd bør gjøres den 16.5 når det rigges opp til 17. mai
feiringen i gymsalen.
Reviderte årshjul blir sendt til nettsideansvarlig på skolen i etterkant av møtet og skal bli lagt
ut på skolens hjemmeside. Det er ønskelig at FAU representantene bruker og evt redigerer
disse aktivt.

