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Bjarte Skogøy, Christian Asserson, Cristina Wilberg, Helene Høgåsen, Hilde Egeland Meyer,
Kristel Holiløkk, Kristian Nyborg Johansen, Linn Christin Rustøen, Siri Fossan Pedersen,
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Iglemyr skole, personalrommet

Pkt

Sak

1.

Informasjon fra rektor

Ansvarlig
Rektor

Foreldreundersøkelse endte på 56,8%, omtrent det samme som i fjor.
Kommer tilbake med resultatene senere.
22 søkere i siste runde med utlysninger. Er i rute til å oppfylle
lærernormen innen inngangen av neste skoleår. Elevtallet øker med 15
neste år: 590 elever.
Hei Verden: Ønsker fokus på en inkluderende kveld for alle der elevene
kan være stolt av skolen og klasserommet sitt.
Bokuke i uke 5. FAU har tidligere hatt innsamling av bøker og penger i
forbindelse med bokuka. Skolen ser gjerne at FAU gjør det samme i år.
Trond og Christian tar en økt på biblioteket og tar imot bøker. Det går ut
en melding på Transponder.
Ansatt ny særskilt norsk-koordinator
Foreldremøte i vår: Jobber med å finne tema som engasjerer foreldrene.
2.

Foreldremøte: FAU snakker om aktuelle kandidater/tema for
foreldremøtene i vår. Kristian og Siri tar kontakt med to mulige aktører
og informerer FAU via Spond.

Kristian, Siri

FAU ønsker at tematikken fra foreldremøtet i fjor (SLTKompetansesenter for kriminalitetsforebygging), settes inn som tema på
et møte f.eks hvert 3. år.
3.

Skolegenser: Ble levert til skolen siste uke før jul. Mange fornøyde
elever. Store i størrelse. Ingen i FAU har fått tilbakemelding om
kjøpepress ifb salg av skolegenser. FAU kjører en ny runde nå i vår pga
kort frist i første runde.

4.

Hei Verden
FAU oppfordrer folk til å ha med småpenger eller bruke Vipps.
Christian A: Natteravn-stand
Komiteen sender ut informasjon om Hei Verden

5.

Eventuelle saker
Trafikkpatruljen: neste møte.
Åpent hus; neste møte. Komiteen avtaler et møte.
17.mai: Loddsalg - hva gjør vi? Komiteen må ha et møte før neste FAU for
å finne ut hvordan vi løser problematikken rundt loddsalg/alternative
inntektskilder. Helene kaller inn til møte.

Helene

