Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/-tid:
Møteleder
Deltakere:

Forfall:

Styret i FAU og rektor
Lærerværelse Bogafjell skole
02.05.17
Jan Ove
Referent: Anette
Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Kjetil Jensen (Kasserer), Jan Erik
Norland (Styremedlem), Randi Oftedal (Styremedlem og leder arbeidsgruppe), Anette
Bø Berge (sekretær)
Jan Ove Johansen (Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Eldrid Robberstad
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AGENDA:
- Erfaringer fra dugnad
- Revidering av årshjul for kommende år – diskusjon og innspill
er ønskelig
- Audun Hiis og «Endelig Fredag» - foreldrebidrag er tiltrengt om
tilbudet skal opprettholdes
- Søknad fra 7 trinn
- Info fra kasserer
- Eventuelt
Erfaring fra dugnad:
Dugnaden må legges ut på nettet tidligere, denne gangen ble
det lagt ut noen dager før.
Vi fikk til det som man kunne få til pga. været.
Dugnad neste år: få opp netting opp mot tarzanløypen.
Fint med stor konteiner, lettet arbeidet masse. Dette ønskes
hvert år.
Folk bør registrere hva de er satt opp på i årshjulet selv.
Revidering av årshjul:
Noen opplever at vi har mye på årshjulene, folk er travle i sine hverdager og
kan nok føle på enda mer dugnadsarbeid.
Det ble ingen konkrete forslag til hva som evt. Skal vekk.
Endelig fredag:
Alle i FAU Bogafjell er enige om at Endelig fredag er et flott tilbud for våre
ungdommer som vi ønsker ikke skal falle fra. Det er godt for foreldre og
ungdommer å vite at endelig fredag er et sikkert arrangement med voksne
som skal være tilstede. Vi vet hvor de er og ikke går gatelangs. Når det er sagt
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er det også uenighet om dette skal inn på årshjulet til Bogafjell skole. Det må
i så fall være for de klassene det gjelder, 5-7 trinn.
Det blir nevnt at man ikke trenger å være tilstede mer enn en gang for
klassene er store og «endelig fredag» er hver andre uke. Det skal lett gå an å
få til det i et årshjul.
Eller finnes det alternative måter å få inn foreldre på? Det blir nevnt å sende
post med hjem? Med foreldre som etter seg på liste? Posten skal da informere
m situasjonen til endelig fredag og hva som må til for at tilbudet ikke skal
forsvinne.
Det blir vanskelig å skulle sette opp foreldre som vakter på årshjulet, vil de
ikke stille kan ingen tvinge dem. Det beste er å få frivillige voksne som
faktisk vil være tilstede. Det blir også stilt spm. ved om det kommer til å være
noen som melder seg frivillig da det er så lite frivillige allerede.
Korpset blir nevnt, at de kan ha cafeen og evt. Tjene noen kroner på å drifte
den. Da bør Audun Hiis og korpset ta en samtal sammen.
Ingen beslutning tatt, dette må opp igjen til drøfting og avklares så snart som
mulig.
7 trinn har søkt om økonomisk støtte fra FAU til sommeravslutning:
Søknaden blir lest opp. De søker om støtte på 9000 kr for avslutning.
- Leie av bord og stoler
- Bordpynt
- Brus
- Gave til lærerene
- Blomst til elevene

28/17

29/17

30/17

Trinnet har ca. 4000 kr spart som de kan disponere.
Det blir nevnt at de kan ta med egen drikke, lage egen pynt, og gave til
lærerne må klassen dekke selv. Blomst kan dekkes gjennom innsamling fra
foreldrene.
Hva gjorde 7 klasse i fjor?
Hva om de kunne leiet et bydelshus, det er billigere og avslutningen trenger
ikke å være på Bogafjell. Det er mange bydelshus i nærområdet.
Selv om vi dekker dette i år, så tenker FAU at vi må gjøre likt for alle. Skal
man flagge dette frem at FAU dekker en sommeravslutning?
Beslutning: 7 trinn får innvilget en støtte på 5000 til sommeravslutning.
Info fra kasserer:
- Ordnet halvparten av veksel
- Vipps og mcash er ordnet. Men 17 mai komiteen har enda ikke
bestemt seg for om de vil bruke disse.
- Det er ordnet med Storcash kort for FAU Bogafjell, da får en gjøre
innkjøp til en rimeligere penge f. eks brus og kopper, glass, servietter.
Eventuelt:
Det mangler ting fra FAU sitt lager.
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FAU sine hyller bør merkes godt og store kasser med merkelapper.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:

