Referat FAU- møte 27.11.2014
Tilstede: Marit, Anne, Vanja, Monica, Sissel, Beate, Iren og Annelin. (Anne er nå fast FAU
representant, og Reidun er vara).
Sak
Utgreiing/vedtak
Ansvarlig/tid
1. Skolerute
FAU har mottatt 2 forslag. 1 av forslagene
Annelin og Vanja tar
2014/2015
er lik Karmøy skolens skoledager, det
forslaget videre til SU
andre er fra skolekontoret. FAU ønsker å
møte.
gå for forslaget fra skolekontoret, der
elevene går på skolen nærmest mulig jul
(22. desember istedenfor 18. desember). Vi
har ikke noe spesielle ønsker for
planleggingsdagene som allerede er
foreslått i forbindelse med høytider.
2. Korpset.
Korpset godtar ikke forslaget vi gav dem.
Vanja sender mail til
De ønsker mer enn vi kan gi. Vi har
korpsets leder.
diskutert denne saken lenge nå, og kan
ikke se at vi kan gi dem et annet tilbud. Vi
står altså ved tidligere forslag som
evalueres etter 3 år.
3. Skolefrukt
Ønske fra foreldre om skolefrukt. Vi har
FAU foreslår å la
sett på Skolefrukt.no sin
elevrådet diskutere
abbonementsordning. 1 frukt om dagen =
saken. Ønsker elevene
15 kr/uken.
selv dette? Kan de
Vi er positive til dette forslaget. Det som
eldste elevene ta ansvar
kan være negativt er: Det krever at skolen for evt. oppdeling og
får litt ekstra arbeid. Elevene får ofte
rydding? Vi vil også ta
appelsin og eple som kan være vanskelig
dette opp i foreldrefor de miste elevene å skrelle/spise opp.
møtene som holdes til
Ikke alle elevene som liker alle typer frukt. våren. Dersom det er
mange positive, ber vi
skolens ledelse om
mulighet for påmelding
til nytt skoleår.
4.
FAU lager innbydelse. Hver klasse har
Vanja snakker mer
Skoleavslutning 5.min. opptreden.Skolen velger sanger som rektor og lager
elevene kan. Salg av pølser, kaker og
innbydelse.
kaffe/te.Kakemenn gis elevene fortløpende
etter endt forestilling.
Annelin kjøper inn
Vi er 20 stk fra FAU med vara, 5 kl. har 7
varer og tar ut
foreldre som er med. Vi lager lister på
veksepenger.
Facebook over hvem som er med når og
Alle representantene
hvor.Starter rigging/pynting tirsdag kl
kontakter sine vara for
08:30. Kioskhjelpere møter kl.16:00 .
å høre når det passer
Forespørsel på Facebook om kakebaking.
best for dem å delta.
Rektor er konfransier?
Kan elevene/SFO lage litt juletrepynt?
Styret holder kontakten
Vi henter juletrær hos Marit.
via mail/Facebook.
7.kl har egen salgsbod.

5. Eventuelt

Signaler fra kommunen om at det ikke blir
sammenslåing av Førre/Frakkagjerd.
Heller ikke kretsendring. Det blir mest
sannsynlig brakker og bruk av Sysco Arena
frem til utbygging av skolen.

Positivt! Håper ikke
brakkeløsning blir en
permanent løsning.

Problem med at elever går opp på skolens
tak. Skolen har informert
foreldre/foresatte som dette gjelder. FAU
er usikker på hva vi kan gjøre med denne
situasjonen.

Skolen har allerede
informet.

Skolegudstjeneste før jul. Elevene blir bedt
om mulig å leveres til Aksdal om morgen.
Skyss tilbys til de som ikke har mulighet.
Buss hjem igjen.

FAU har tidligere sagt
det er en OK måte å
spare penger på.
Kan skolegudstjenesten
holdes i Sysco Arena
neste år??

