Møtereferat FAU 03.06.19
Referent: Vibeche Nyland
Møtested: Frakkagjerd Barneskole
Tilstede:
Jane Havn Skrunes 6.trinn(leder dagens møte)
1.klasse Anita Strømøy(1år igjen)
2A Silje Therese Hettervig der overtar for Lene Romseland(ikke tilstede)
2B Vibeche Nyland og der Birgitte Lie, som overtar til høsten.
3A Heidi Digernes Clinton ( 1år igen)
3B Tove Stølsvik (1år igjen)
4A Thomas Økland (Avtrer og erstattes av Elisabeth Innvær,ikke tilstede)
4B Geir Stakkestad og der Gro Elin Våga overtar til høsten
5A Vegar Fagerland og der Marit Glomsaas Kallevik overtar til høsten
5B Birgitt Strand (1år igjen)
6.klasse Ranveig overtar til høsten
7B Kjetil Velde, vara for Torleiv Fossum
Ikke tilstede: 7A
Agenda:
- Evaluering 17.mai 2019
- Annet
Evaluering 17.mai 2019
-

-

-

-

Det var en del uroligheter under årets tale, da barna ikke ble sittende på tribunen og
blandt de voksne i salen.
Dette opplevdes forstyrrende for en del.
Vips ble krasjet i hele landet,så noe utfordring ble det der.
Hadde Izettle, som en kunne betale med kort, noe som fungerte kjempe fint.
Selve logistikken i kaffeen ,viste at de hadde stålkontroll på det som ble gjort der og
mange gode tilbakemeldinger er kommet inn i ettertid.
2 lykkehjul anbefales til neste år, da det vil hindre en del kø og vil få fortgang på
leken.
I år var halvparten av lekene ut, noe som var veldig positivt og vellykket.
Det var leid inn kjølehenger til oppholdning av kaker, brus etc.. Noe som også
fungerte veldig bra. Gjestene fikk kald brus og kakene holdte seg godt i varmen.
Noe som også kan anbefales til neste år.
Det var rigget scene til blandt annet korpset, noe som var veldig stas.
Årets 17.mai kommite er noe skuffet over at så få har betalt inn til premier dette
året, her var det mye mindre enn forventet.

-

Da alt er gjort på dugnad, er en veldig avhengig at det kommer inn penger til premier.
Det kom inn noen premier fra elevne, men dette var også minimalt.
Men alt i alt var årets 17.mai feiring en stor sukksess. Også her er det kommet inn
mange positive tilbakemeldinger. Bord og benker fungerer veldig bra, da vi får plass
til flere på gulv.
Vil rette en stor takk til årets komite, som gjore en strålende innsats.

Annet:
- Det er ønske om en port ned til gressbanen.
-

-

Helsesista:
En kveld i oktober, blir det åpent for 7-10.kl
Kommunen dekker arrangementet, men ikke reiseutgiftene.
Det er snakk om ca 1200-1500kr per FAU og betale.
Vi tok en stemme runde og det var flertall for.
Parkering og nedkjøring til arenaen er fremdeles strengt forbudt!
Det oppleves stadig at foreldre og foresatte bryter denne regelen.
Som tiltak ønsker vi å purre på en politikontroll på ettermiddagstid og vi sender ut ny
påminnelse til Førre og Grinde skole om dette.

Neste møte er ikke satt enda, da ny innkallelse kommer til høsten.
Vi i FAU ønsker dere alle en riktig god sommer 

