
Møtereferat FAU 25.9.17: 
  
1. Møtereferat fra sist møte ble godkjent og legges ut. 
  
2. Årshjulet: 
Hei Verden:  
Alt er i rute til dagen. 
Får ikke til vipps da skolen skal gi pengene videre kun dager etterpå. Kan fungere til f.eks. 
elevkvelder. 
FAU deltakere bidrar til å rigge til kafé, varme lapskaus og gjøre alt klart. Alle FAU deltakere må ha 
med store gryter (min 10 liter). 
Lager nytt erfaringsnotat etter årets arrangement. 
  
Elevkvelder: 
Dato satt til 15/11 og 11/4. 
Blir kalt inn til møte med de som har ansvaret for å starte planlegging for elevkveld i november. 
  
3. Uteområdet: 
Det er sett på muligheter for å søke om idrettsmidler (tilskudd for nyskapende aktivitetsarenaer) 
Det er kommunen som må søke.  
Trenger noen som kan overta dette ansvaret for Bjarni til høsten, og tar det opp igjen på neste møte. 
  
4. Svømming: 
Det mangler foreløpig instruktør, men har fått navn og nummer til en tidligere instruktør i SSLK. 
Tirsdag 16-18 er satt opp, og svømming kan starte så snart det er instruktør på plass. 
Med oppstart etter høstferien rekker man ett kurs før jul og to kurs etter jul. Det kjøres to parallelle 
kurs på 45 min hver. 
FAU har svømmehallen til 4.mai. 
  
5. Eventuelt: 
KFU - kommunalt foreldreutvalg har møte på førstkommende torsdag. Bjarni og Gry meldes på. 
Har ikke vært møte i SU. 
 
Unger på taket på skolen på kveldstid. 
Utfordringen er at de kommer seg opp og går ned trappen og lar døren til rømningsveien stå åpen. 
  
Matpause: 
Har kommet innspill på at det er ønskelig med utvidet matpause for de eldre elevene. 
15 min er minimum, og lærer kan utvide tiden ved behov. Blir informert om på neste fellesmøte. 
  
Fotografering: 
Fast for første og syvende trinn. Det er skolen som setter opp fotografering. 
Katalog må vurderes av FAU og og foreldre. 
  
Penger til overs fra syvende trinn: 
Forslag om at det fordeles ut på alle trinn basert på elevtall. Vil være en fast ordning dersom det skjer 
igjen. 
 


