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Styret i FAU og rektor
Lærerværelse Bogafjell skole
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Jan Ove
Referent: Anette
Kjetil Jensen (Kasserer), Jan Erik Norland (Styremedlem), Jan Ove Johansen
(Styreleder), Jørgen Slyk (Rektor), Eldrid Robberstad (Styremedlem), Anette Bø Berge
(sekretær), Therese Nesse (Nestleder og leder arbeidsgruppe), Randi Oftedal
(Styremedlem og leder arbeidsgruppe),
Hege Nævdal (SFO leder)
Alle
JOURNALNR

DATO

Sak nr.:

Ansvar
Agenda:
1.
Godkjenning referat
2.
Info fra rektor
a.
Herunder:
* Status Ballbingen (han purrer fortsatt kommunen)
* Politiet er positiv til å foreta kontroll/forbygge ang refleks/lys/hjelm på
sykkel. De kan komme opp ila januar. Han vet sikkert mer konkret på
neste FAU-møte.
* Er skolen enige i budsjettforslag om støtte, se punktet under info fra
kasserer.
3.
Info SFO-leder
4.
Info fra kasserer
a.
Herunder:
* Forslag om budsjett til støtte for skolen i 2017
o I år har vi utbetalt kr. 22.418,- for skitur, skøytetur og biblioteket. Vi
kan ikke se at vi har gitt støtte til vitenfabrikken i år, men vi legger opp
til det fremover.
o Dersom vi forutsetter samme beløp som til biblioteket (for
Vitenfabrikkturen) havner vi på kr. 28.000,o Innstilling: Budsjett for støtte 2017 bør derfor legges til kr. 30.000,* Signere stiftelsespapirene!!!
5.
Info fra arbeidsgruppe
a.
Herunder:
* 17.mai:
o Buggeland v/FAU-leder Rune Stangeland (91736045,
rune.stangeland@roxel.no) vil sende meg k-data på sine medlemmer i
17.mai komité, han har fått fra oss.

Sak nr.:

Ansvar
o Buggeland vil forsøke å samle sin komité den 10.01.17, og foreldrene
den 24.01.17, men jeg ber dem om å koordinere med oss.
o Jeg sender den informasjonen jeg har til vår komité.
§ 5a Kjerstin Riveland mob 93269793
§ 5 b Gunn Elin Birkenes mob 92239904
§ 5c Guttorm Stangeland 40005473
§ Kontakter som satt i 17 mai komité sist år fra Bogafjell: Elizabeth
Haugseth 46664754 og Steffan Christensen 91753317
*Bingo:
o Status, ansvar og detaljplanlegging.
o Lokaler? Vi har sendt en forespørsel om leie av kirken sine lokaler til:
§ RUT HØLLESLI
§ Driftsansvarlig, Bogafjell Menighet
§ Mobil: 48997105
§ E-post: rut.hollesli@sandnes.kirken.no
6.
Eventuelt

1/17

2/17

3/17

4/17

Kommentarer fra forrige referat:
- Korte ned notater fra arbeidsgruppen. Kun hovedpunkter.
- Det er bydelshuset/salen som er det beste alternativet til Bingo
arrangementet, ikke kirken.
Ellers er referat ok.
Informasjon fra Rektor:
- Kommunen vil komme tilbake med prisestimat for ballbingenettet
innen utgangen av måneden.
- Rektor har vært i kontakt med politiet. Det er ønsket at de skal
komme på besøk som forebyggende effekt og kontroll. Snakke om
viktigheten av hjelm, trafikksikkerhet, refleks, lys o.l. Politiet stiller
seg positive til dette, og ønsker å få til et besøk så snart de har
anledning.
- Foreldreundersøkelsen – 38 % har svart til nå.
Elevundersøkelsen- det reelle sammenligningsgrunnlaget i forhold til
fjorårets undersøkelse vil komme i mars. Rektor kan gå igjennom
begge undersøkelsene ved en annen anledning.
- Rektor har ingen kommentarer til budsjettet.
Ingen informasjon fra SFO.
Informasjon fra kasserer:
- Driftsoverskudd i 2016 – 6106 kr. Disse blir satt over på
ballbingekontoen.
- Resultatregnskap for 2017, forslag til budsjett, blir gjennomgått.
- Det bør være en revisor som har ansvar for å se igjennom
kvitteringer/bilag. Se at innbetalinger/utbetalinger er rett, dette i
samarbeid med kasserer. Jan Erik Nordland stiller som revisor.
- Stiftelsespapirer blir signert.

Sak nr.:

5/17

6/17

Ansvar
Informasjon fra arbeidsgruppe:
- 17 mai – det har vært opprettet kontakt med Buggeland skole og 17
mai komiteen der. De gav informasjon om at det har kontroll.
Bogafjell skole sin 17 mai komite har deltatt på møter sammen med
Buggeland.
- Bingo
 det er fordelt arbeidsoppgaver for Bingoen. Randi tar kontakt
med 6 trinn, Therese tar kontakt med 5 trinn og Lena tar kontakt
med 7 trinn - for en påminnelse om hva deres ansvar er.
 Arbeidsgruppen tar med 1 kaffekanne og 2 flasker ferdigblandet
saft hver.
 Jan Ove ordner informasjonsskriv og publisering av denne på
Fau sine sider.
 Bekreftelse på sted for arrangement. HUSK!! Sjekke om bord og
stoler er bestilt.
Eventuelt:
 Faktura må komme til rett sted. Fakturaen ble feilsedt i fjor og da
endte FAU opp med å betale 2500 kr ekstra. Dette er noe vi må
unngå i år.
 Det bør være et møte mellom 17 mai komiteen og Jan Ove og
Kjetil om ikke så lenge.

Neste FAU møte blir 07.02
Arbeidsgruppe møter kl. 19-20
Styret møter kl. 20-21

