Referat FAU-møte 25.februar 2015
Til stede: Anita, Ann Elin, Kjell Arne, Vanja, Iren, Monica, Harriet, Dagny,
Anne og Beate.
Sak
1. Skolens
jubileumsforestillinger

Utgreiing/vedtak
Det var en flott forestilling!
FAU har noen innvendinger med
tanke på framtidige forestillinger:
- Hadde vært kjekt om FAU hadde
blitt informert og hatt mulighet til å
komme med innspill i forkant.
- Mange foreldre likte ikke at det ble
åpnet for å ta med elektroniske spill.
Det hadde vært bedre om de ble
oppfordret til å ta med seg andre spill,
bøker, tegnesaker e.l.
- Kanskje kunne elevene fått vært litt
ute mens de ventet på at de andre
klassene øvde på scenen.
- 150 kr pr billett er dyrt. Hadde det
vært mulig å få sponsorer, slik at
billettene kunne kostet mindre?
- Ang. transport til/fra Aksdal de to
dagene med øving: Elevene kunne
fint klart å gå (de eldste kunne sykle)
enten til eller fra øving, så ville
bussutgiftene blitt mindre.

2. Transport i
skoletida

For mange foreldre er det umulig å
Vanja
kjøre på dagtid. Det kan lett bli et stort informerer
press på de som er hjemme på dagtid rektor.
om at de må trå til gang på gang.
Derfor er FAU generelt imot at
foreldrene blir spurt om å stille som
sjåfører, men kan gjøre unntak om vi
får beskjed i god tid til vurdering.

3. Evaluering av
juleavslutningen
for elever,
lærere, søsken
og foresatte

Kjempekjekt arrangement som vi
håper blir en tradisjon!
Kjekt at alle elevene fikk kakemann.
Ting som kan bli bedre neste gang:

Ansvarlig/tid
Vanja gir
tilbakemelding
til rektor.

- Kjøpe inn færre pølser.
- Passe på at pølsene holder seg
varme.
- For få glutenfrie kaker.
- Kioskene burde ikke åpnet før
korpset var ferdige med å spille.
- Noen klasseinnslag var litt lange.
- Positivt om innslagene ”har noe med
jul å gjøre”. OBS! Begrenset tid til
øving, skal ikke gå ut over
undervisningen.
- Mye støy under underholdningen.
Neste år kan kanskje elevene sitte
samlet med læreren sin også etter at
de hadde vært på scenen. Viktig at
elevene får beskjed på forhånd om at
det er forventet at de er stille når de
andre klassene opptrer.
4.
Klassekontakter
som skal velges
i år.

FAU-representantene skal velges for
to år. Det er opp til hver klasse hvor
ofte de vil velge den andre
klassekontakten.

Klassekontaktene

Disse klassene skal velge ny FAUrepresentant våren 2015:
- 1.trinn
- 2.trinn
- 3b
- 4a
- 6.trinn
5. Saker til
foreldremøtene
i vår.

Skolefrukt.no
- FAU er positive til å innføre
ordningen, men vi er interessert i å
høre om det er stemning for det blant
de andre foreldrene.
Kontaktlæreren bør inviteres til
klassenes Facebooksider.

6. SFO

TKFU ønsker å høre med lokale FAU
hvilken endring foreldre ønsker mest,

Klassekontaktene

for deretter å ta ønskene videre til
kommuneledelsen. Klokkeslettene og
den økte prisen på SFO fra høsten
2014 førte til at mange ikke ønsker å
bruke SFO.
FAU ønsker at SFO-ordningen skal
tilpasses hver enkelt skole. Ønskelig
at den ene blokken utvides fra kl
14:30 til kl 15:00.
7. Innkjøp av
bord
8. 7.klassetur

FAU skal investere i bord. Vi kjøper
10 bord. Det vil koste ca. 10 000 kr.
7.klasse har fått regning på
depositum for klasseturen. Denne må
betales snarest.
17.mai-komiteen fra i fjor har fortsatt
pengene.

9. 17.mai og
korps

FAU vil invitere styret i korpset til et
møte. Her vil det bli en gjennomgang
av 17.mai-budsjettet. Vi håper på å
komme til enighet med korpset.

10. Kan FAU
søke om
økonomisk
støtte?

Det ble luftet et forslag om at FAU
kanskje kan søke om økonomisk
støtte til arrangementer, innkjøp av
f.eks. bord o.l. Her må mulighetene
undersøkes. Dette er en sak FAU vil
komme tilbake til senere.

Referent: Beate Mæland

Kjell Arne
bestiller.
Dagny tar
kontakt med
kassereren fra
17.maikomiteen
2014, Monica
Johnson.
Harriet, Vanja
og Ann Elin
setter dato,
inviterer og
møter
korpset.

