Referat - FAU møte Frakkagjerd barneskole 04.12.2017
Tidspunkt:

Mandag 04.12.17kl 19.00

Tilstede:
Vibeche Nyland (1B), Svein Tore Baksaas(2A), Ann Elin Strømø (leder, 2B),
Thomas Økland (3A), Geir Stakkestad (3B) Vegar Fagerland (4A), Geirmund Eikje (4B), Jane
Havn Skrunes (5.trinn), Leif Johan Rokstad (7A), Trond Tindeland (7B)
Referent:

Ann Elin Strømø

Saksnr Tittel

Ansvar/oppfølging

1

Innkjøp: Jane
Dugnad: Vegar
Tre/teknisk: Geir

2

3

4
5
6

7

Julearrangement
Den 13. desember kl 17.00 arrangeres det Nissemarsj, det blir et
gratis arrangement.
Vi ber 3 og 4 klasse om å stille med kakao/saft.
Fau handler inn kakemenn/kopper mm.
Fau stiller med en dugnadsperson fra hver klasse.
Oppmøte på grusbanen ved ungdomskolen og går kort marsj i
turløypene.
Det sjekkes opp i om det er mulig å låne lys og tre, hvis ikke
handles dette inn.
Vi hører med skolen om de kan stille med ‘’konfransier’’ slik at
det blir en kjent person for barna.
Grøtfest
Fau etterspør hjelpere til skolen grøtfest fredag 22.12 kl 8.1511.30 på skolens FB-side
Årshjul
Hva ønsker vi at et årshjul skal inneholde, når dette skal settes
opp for neste skoleår?
 Julearrangement, der skolen er mer involvert
 Trafikktrygghet, sykling/refleks-arr. Dette kan også være i
skoletiden.
 Stor-foreldremøte
17.mai komite, er denne satt? Settes i samarbeid med Fau.
Fau vurderer å skrive tilsvar til høring ang kommunens planer
både når det gjelder Skeiseid og nytt Frakkagjerdkryss.
Inneklima brakker
Det er gjort målinger denne uken. Fau om at kommunen kommer
med skriftlige konkrete planer for tiltak og tidsplan. Det er ikke
holdbart at elever sliter med hodeverk mm over lengre tid. Leder
ber om tidspunkt for møte sammen med teknisk avd.
Vi skriver nye vedtekter, da Brønnøysundregisteret ikke godtok
våre gamle. Det skal ikke bli noen praktiske endringer.
Neste møte satt opp 15. januar, dette forskyves til 5. februar

Ann Elin

Ann Elin

Ann Elin
Svein Tore
Ann Elin

Ann Elin

