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Jan Erik
Referent: Anette
Kjetil Jensen (Kasserer), Monica Byerg (nestleder og leder arbeidsgruppe), Jan Erik
Norland (Styreleder), Anette Bø Berge (sekretær), Hege Nævdal (SFO leder), Odd
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Therese Nesse (styremedlem), Jan Ove Johansen (Styremedlem) Jørgen Slyk (Rektor),
Glenn Whalberg (styremedlem)

Kopi til:
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DATO

Sak nr.:

Ansvar
AGENDA:

21/19

1. Referatsaker
2. Informasjon fra rektor
Fast innspill: status psykososialt miljø, evnt. vedtak/tiltak.
Hva er status siden forrige møte med eksisterende og eventuelt
nye saker/tiltak.
Eventuelt
3. Informasjon fra SFO leder
4. Informasjon fra arbeidsgruppen
5. Informasjon fra kasserer
6. Div. informasjon fra Jan Erik
7. Eventuelt
Referat fra forrige FAU møte 05.03.19 - Godkjent
Informasjon fra rektor v/stedfortreder
-

22/19
-

Bussulykken er ferdig etterforsket. Det avventes videre saksgang.
Fast innspill
Jubileeum – det var en flott og vel gjennomført feiring. Det var stor
stas med 20 meter lang kake og det kom inn en fin sum med penger
til «Hei verden». Skolen takker FAU for pengegaven i forbindelse
med jubileet.
Valg av navn på ungdomsskolen – har fau en formening om det?
Uttalelse må sendes inn innen 18.05.19.
Til neste år i forhold til solidaritetsaksjonen, hvordan stiller FAU seg
til det som er tatt oppfør med tanke på kjøpepress. FAU ønsker at det
skal være rimelige priser på det som barna lager, det som forventes at

Sak nr.:

Ansvar
foresatte kjøper. Kaker, kaffe og saft kan være vanlige priser, her er
det mer valgfritt om man vil kjøpe.

23/19

24/19

25/19

26/19

27/19

Informasjon fra SFO leder
- Mat på SFO. Det skal legges ut bilder av varmmaten som lages på
SFO, men dette er ikke helt klart enda.
De ansatte har vært på kurs for å kunne delta på «matjungelen».
Da er det fokus på sunn mat og ulike måter å lage det på i samarbeid
med barna.
- Påske – det er åpent 2 dager. Det er planlagt å brenne bål ute.
Informasjon fra arbeidsgruppen:
- Dugnad – Det skal være bedre inndelte grupper og arbeidsoppgaver,
med egne soner. Det skal lages en oversikt over skolen med de ulike
inndelingene.
- FAU ber skolen om å bestille kontainer til dugnaden
- Monica har vært med på befaring i forhold til uteområdet. Det er
bevilget penger fra kommunen til dette. Det er kommet inn flere ideer
på hvordan uteområdet skal se ut. Dette ventes det enda tegninger på.
- Ballbingen trenger mer vedlikehold i forhold til dekket på selve
banen. Her samles det vann og det er dårlig drenering.
Informasjon fra Jan Erik
- Jobbe med årsmøtet, dette er en formell sak. Si litt kort om hva vi har
gjort det siste året og legge frem budsjett, årsmelding.
Det skal legges ut på skolens hjemmeside at FAU trenger ny
kasserer. På årsmøtet vil det bli valgt ny sekretær. Det er obligatorisk
oppmøte for FAU representanter og klassekontakter.
Informasjon fra kasserer:
- Sr-bank forteller at fra neste år vil det være ny ordning med natt safe.
- Det har vært møte med 17 mai komiteen, og det ventes svar på hva
de trenger av f. eks veksel.
Eventuelt:
- Kan FAU male opp «ABC» slangen og det andre som fau malte på
asfalten på ny? Det bes om at det sendes søknad til FAU om det.

Neste møte:
Innleveringsfrist for saker til neste møte:

