Referat FAU møte 02.12.19
Tilstede:
Ann Elin Strømø (leder 2B), Anita Strømøy (2A), Tove Stølsvik (4B),
Elisabeth Innvær (5A), Marit Glømsaas Kallevik (6A), Birgit Strand (6B),
Randi Rokstad Rolland (7.trinn)
Info
 Styret godkjent i Brønnøysundregisteret.
 Foto Norden fotograf også neste skoleår.
 Endring i skolerute: Avspasering fredag 21.02.21 (dagen etter 10årsjubileumet).
 Foreldreundersøkelse ferdig, resultat ikke klart. FAU deler ut
premie til klassen med høyest svarprosent.
 Ann Elin Strømø og Elisabeth Innvær på to ulike møter:
1. Møte med kommunen/ teknisk avdeling
- Ønske om bom på toppen av bakken. Satt på vent inntil
videre fordi ønsket bom ble for dyrt. Elisabeth Innvær
sender klage til teknisk avdeling med ønske om
alternativ bom.
- Ønske om at kommunen strør/ salter bakken ned til
skolen ved behov. Tilbakemeldingen er at bussrutene
er prioritert, dvs bakken er ikke førsteprioritet.
2. SU-møte med rektor, SFO og elevrådet
- Levekårutvalget bestemmer skoleruten, dvs skolen har
ikke innvirkning. Tove Stølsvik tar opp saken i TKFU.
- Det blir fortsatt 200kr per skoleår i matpenger til SFO.
- Ingen endringer på Høie-buss dette skoleåret. På
referatet etter møtet står det at skolen stiller med
bussvakt kl. 14.10 – 14.30 mandager og tirsdager for 4.
– 7. trinn (småskolen venter inne på skolen). Hva med
fredager?
- Nye læreplaner neste skoleår.
- Lærere deltar på nettstudie om krenkelse og mobbing.
Nissemarsj torsdag 12.12.19 kl. 17.00
 Heidi Clinton leder marsjen og stiller som konferansier.
 Info Facebook + Visma rett før marsjen.
 Kakemenn og glutenfrie pepperkaker bestilt.
 FAU ber elever i 3A ta med saft, og elever i 3B, 4A og 4B om å ta
med kakao.
 Ta med egen kopp!!!

Grøtfest torsdag 19.12.19
Skolen trenger hjelpere til grøtfesten siste skoledag før juleferien.
6 – 8 voksne fra kl. 08.00 – 12.00. Ann Elin Strømø legger ut på
Foreldregruppen på Frakkagjerd barneskole på Facebook.
10-årsjubileum 20.02.20
FAU ønsker å få billettprisen ned, og etterlyser derfor sponsorer som
ønsker å ha firmanavn på programmet, invitasjoner o.l.

