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Evaluering nissemarsj
Godt oppmøte, masser av mat. Et enkelt arrangement å avholde, med god suksess. Godt oppmøte også
fra de "eldre" klassene. Positivt at korps deltok.

Uttalelse skolerute 2019/2020
Ser helt ok ut, ingen flere bemerkninger fra FAU.

Foreldreundersøkelse – premiering
4. trinn får utdelt en sjekk på 2000 kr. Heidi tar seg av utdelingen i neste mestringskvarter, koordinerer
med Vegar og skolen. For øvrig presenteres resultater fra foreldre- og elevundersøkelse frem på
kommende foreldremøter.

Avspasering fra åpen dag arrangementet
Avspaseringsdag foreslått fra skolen er onsdag 29. mai. FAU positiv til dato for avspasering.

Orientering fra 17. mai komiteen
17. mai komiteen er godt i gang med sitt arbeid. Blir mye av det samme opplegget som i fjor. Komiteen
behøver "spioner" for å avgjøre hvilket trinn som er best i toget. 1 representant fra hvert trinn (minus 6.
trinn). Dette kan legges ut på klassefora når datoen nærmer seg. Geir sjekker opp vedrørende manglende
flagg i 2 av 3 stenger ved rundkjøring i vest. FAU gir tilslutning til at det kan kjøpes inn nye flagg som skal
brukes til flaggborden.

Økonomi
Vegar gikk gjennom regnskapet og økonomien er sunn. Det er viktig at 17. mai regnskapet blir ferdigstilt
før ny kasserer tar over, ellers kan det bli mye for ny kasserer å sette seg inn i. Det understrekes også at
FAU ikke skal sitte med et stort overskudd.

Annet
Skoleadministrasjonen har bedt FAU diskutere at skolen har utfordringer med at barna tar konflikter fra
utenfor skolen med inn i skolehverdagen. Dette ble grundig diskutert. Men det er ingen enkle løsninger.
Noen tiltak som ble nevnt var: nytt nettvettforedrag, felles kjøregler for foreldrene (diskuteres i
foreldremøter), storforeldremøte med ulike tema osv. FAU mener at hovedansvaret ligger hos
foreldrene, og den oppdragelsen som skjer i hjemmet.

Nye FAU medlemmer for 2., 4. og 6. trinn skal velges på foreldremøtene som kommer i februar. Ann Elin
legger ut info om FAUs arbeid, som kan brukes som grunnlag for rekruttering til FAU.

Neste møte
Neste FAU møte blir mandag 11. mars kl.1930.

