Årsmøte FAU 23.10.2017
Tilstede:
1A: Lene Romseland , 2A: Svein Tore Baksaas, 2B: Ann Elin Strømø (FAU-leder), 3A: Thomas Økland,
4A: Vegard Fagerland, 4B: Geirmund Eikje, 6A: Mona Knutsen og Ann Kristin Steinsbø,
7A: Leif Johan Rokstad og 7B: Trond Tindeland

Sak
1.

Emne:
Årsmelding:
Det vil bli laget årsmelding for skoleåret 2017 / 2018.
Regnskap:
Gjennomgang av regnskap for skoleåret 2016 / 2017.
17. mai komiteen må se om de har en oversikt på antall bord FAU
eier. FAU vil vurdere om noe av overskuddet skal investeres i flere
bord evt annet relevant utstyr.

Ansvarlig

Representant fra
6 klasse – 17 mai
komite, sjekke
opp.

Gjennomgang av vedtektene til FAU.
Gjennomgang av vedtektene til 17.mai komiteen.
Møteplan 2017 / 2018:
Mandag 18. september. Referent 3. trinn
Mandag 23. oktober. Referent 7. trinn. Årsmøte
Mandag 4. desember. Referent 6. trinn
Mandag 15.januar. Referent 5.trinn
Mandag 05. mars. Referent 4.trinn
Mandag 23. april. Referent 2.trinn
Mandag 04. juni. Referent 1.trinn
Årsmøte 27. august. Årsmøte nytt skoleår
Møtereferat skal fortrinnsvis være på plass i løpet av uken (møte
mandag = referat innen fredag).
2.

Registrering i Brønnøysunds registeret, leder og kasserer har
prokura

3.

Skoleruten 2018 / 2019, ok for FAU.

4.

Klasse inndeling første trinn:
FAU ønsker at administrasjonen kommer og informer om klasse
inndelingen på første trinn.
Vi er innforstått med at endelig evaluering vil bli gjort til våren.

5.

Juleavslutning:
FAU kontakter administrasjonen og sjekker stemningen, har vi noen
«ildsjeler» i skolen som kan styre dette arrangementet.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

First Lego League:
Administrasjonen må bli flinkere å informere elever og foreldre i
6.trinn at dette kommer og hva det krever.
Dårlig luft:
7. klasse er plaget med dårlig luft i klasse rommene, de må åpne
dører og vinduer for at de skal få sirkulasjon. Det ble nevnt
feil/dårlig konstruksjon/installasjon av foreldre med kompetanse på
dette feltet ifb med foreldremøtet.
Ber administrasjonen på skolen sjekke opp i dette i tillegg til at det
blir gjennomført luft målinger som er planlagt.
Nettvett 1 – 3 klasse:
Har administrasjonen noen planer rundt dette? Dette temaet har
sannsynligvis blitt enda mer aktuelt nå når elevene har fått ipader
som opplærings verktøy.
Info fra TKFU:
Levekårsutvalget skal nå se på skolestrukturen før det blir tatt noen
avgjørelser på nye skolebygg / plasseringer i kommunene. Dette
arbeidet vil ikke være ferdig før etter neste kommunevalg.
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TILBAKEMELDINGER PÅ TIDLIGERE SAKER:
Skolelyst.no:
Administrasjonen har meldt tilbake at det blir ingen endringer på
Skoleyst.no pga det vil bli utfordringer med logistikken rundt dette.
Trafikksikkerhet:
FAU leder
Bom ned til skolen er en pågående sak i kommune
administrasjonen.
FAU ved leder har sent brev til skiltgruppen i kommunen og bedt om
stenging for nedkjøring til skolen. Saken er mottatt og skal ha blitt
behandlet på forrige møte, vi ber om møtereferat fra dem.

