REFERAT FRA FORELDREMØTE 24. APRIL 2018
Til stede: Lucas, Timian, Maja, Fanny, Leon, Torstein, Leah Annie (2), Marie, Leah Viktlia,
Ingeborg

Sak 1: Klassekassen - 10919,- kroner er på kontoen nå. Dette er inklusiv pengene til leirskole
i 7.klasse. Monica sender ut påminnelse til de som ikke har betalt. Det er ikke pålagt å
betale inn.
Forslag om å spare kr 300,- pr år. Vedtak – kr 300 pr år og Monica sender ut påminnelse om
innbetaling.

Sak 2: Gotteri til avslutninger før jul/sommer. Det MÅ være ens for alle klassene at vi ikke
har med gotteri tilslike tilstelninger. Vi opplever at noen klasser har med brus og gotteri og
andre ikke. Søsken i klassene synes dette er urettferdig.
Vedtak: Monica tar kontakt med ledelsen og sette en norm for hvordan det skal være.

Sak 3: Avslutning for 3.trinn.
Elevene kan ordne underholdning og vi tar kosekveld – torsdag 23. mai 17.30-19.30.
Besteforeldre og søsken blir med. Loddsalg og gevinster.

Sak 4: Klassekontakter til neste skoleår:
Emelie har sagt fra at hun ikke kan fortsetter. Monica kan fortsette for kontinuiteten og det
må velges en i tillegg – Raymond Johnsen blir enstemmig valgt – Supert.

Sak 5: Medlem av FAU. Kristin Benjaminsen Olufsen sitter og vil fortsette. Monica Engen
fortsetter som vara.

Sak 6: Kort oppsummering av året.
*jentegruppa
*lesing – en del svake lesere. Foreldrene bes lese mer for barna og fokusere på
innholdet/forståelsen.

Sak 7: Eventuelt:
Marknad. Foreldrene vil at vi har speiderkarusellen og er villig til å «snurre» den opp.
17. mai: klassen skal spille i Hallen. Vi ordner klassefanen. En må ha ansvar for å hente den
og sette i gang på morgenen - Asbjørn Andersen tar ansvar.
Klassen lager rop og foreldrene motiverer elevene til å være med på det programmet som er
satt opp. Ikke gå ut av toget ved skolen, men følger med til kirken og hører på 17-mai talen
der.
Min skole: Ikke alle foreldene skjønner hvordan de skal komme seg inn og finne dokumenter
som blir lagt ut. Det skulle vært en forklaring på hvordan vi gjør dette og ei oppskrift 1-2-3 så
er du der.

Gravdal, 30 april 2018

Åsill (referent)

