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Sak nr  

1 Innkalling/ referat 

Ingen bemerkninger. 

 

2 Skoleruta for 2018-2019 

Høringsforslag om 3 av planleggingsdagene. Foreslåtte dager fra kommunen; 17/8, 

16/11 og2/1. Skolen forseslår en før skolestart, 15/11 og fredag etter kr. Himmelfart. 

Prøver å samkjøre dagene med barnehagen.  

3 Saker fra FAU på skolens nettside 

Skolen har fått eget område på skolens nettside hvor vi kan legge ut info om dugnad, 

rød dag osv.  

 

4 Skolens drift 

Skolen har en sunn økonomi. Det er et ønske om en studietur for lærerne til neste år.  

Småskoletillegget: Her må det kjempes for å få opp summen. FAU bør også bidra 

her. Avgjørelsen tas 13/12 2017.11.16 

Det er lavt sykefravær blandt de ansatte. 0,48% er veldig bra! 

5 Rød dag 6 desember 

En fra hver klasse varmer opp grøt hjemme og tar med til skolen. Vi møter kl 10.00 

Skolen stiller medsaft, kanel og sukker, smør og tallerker.  

Skolen sjekker om noen må ha annen grøt grunnet allergi.  

De som skal være med å servere grøt stiller i røde klær. 
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6 Talentkveld 

Vi setter dato til 8 februar kl 17.15. 

Ole Gabriel sjekker begrensninger i gymsal.  

7 Eventuelt 

Matsituasjon i 1 og 3 klasse: 

Elevene spiser lite eller ingenting. De har nå 20min til spising, men dette kan 

kanskje være litt kort. Skolen prøver å tilrettelegge matsituasjonen og varierer 

mellom lesing, se film osv. 

De son ikke fårspist opp, kan ta med maten ut. Ole Gabriel følger opp for å 

kvalitetssikre dette.  

1 klasse vil også ta det direkte med kontaktlærer. 

 

Brukt av IKT: 

Skolen bruker IKT som lærefremmende verktøy der det er hensiktsmessig. 

 

Kroppen min: 

Greit at skolen er informert på at det komme spørsmål etter NRKs kampagne om 

kropp, overgrep osv. Dette hadde allerede vært oppe i et par av klassene.  

 

Neste møte er satt til 18 januar 17.15. 

 

 

 


