Referat fra FAU møte 27. april
Tilstede: Vanja, Anita, Beate, Kjell Arne, Iren, Monica, Arnstein (vara for Ann Elin) og Anne
Frivillighetsregisteret: FAU-er har ikke lov å registrere seg i dette registeret. Vi må søke oss inn i
Enhetsregisteret. Vanja sender inn fødsels- og personnummer på medlemmene i styret, samt
vedtekter og protokoller.
Informasjon fra konstituert rektor Inger Kvamme:








Rektorstillingen er utlyst. Det er 7 søkere. Det vil bli tatt en beslutning innen 8. mai.
Det blir satt opp nye moduler på haugen mellom Sysco Arena og eksisterende modul. Rektor
er bekymret for trafikksikkerheten i ”rundkjøringen”. Skolen skal ha møte med teknisk etat.
FAU diskuterte behov for bom, sikkerhetstiltak og politikontroller.
IT i Tysvær kommune har lagt om hjemmesiden. Den er ikke i orden enda. Vanskelig å få lagt
ut informasjon. Derfor siden ikke blir oppdatert.
Neste skoleår skal en hel lærerstilling ut på grunn av sparetiltak. Rektor mener dette ikke blir
særlig merkbart. Det skal også spares på lærebøker, assistenter og lignende. Dette til tross
for økt elevantall.
Skolen har fått henvendelser fra flere fotografer. FAU ønsker å fortsette med Fovea. Det blir
tatt bilder av alle, men bilder blir kun sendt ut til 1., 4. og 7. klasse. FAU ønsker at det blir
utgitt katalog med bilde av alle elvene hvert år.

Spørsmål fra FAU til rektor:





Er det avtalt ”tak” på antall arrangementer som går ut over skolens timer i Sysco Arena?
Sysco går ikke med på å sette et ”tak” på antall arrangementer. Rektor syns allikevel at
situasjonen er bedre nå enn tidligere, men det er ikke et bra samarbeid. Elevene skal ha
førsterett til arenaen på dagtid. Om de ikke har tilgang på arenaen, så har de tilgang til
garderobene. Skolekontoret har vært involvert i saken. Vaktmesteren jobber både for skolen
og hallen. Han gjør sitt beste for at unødvendig tid ikke skal gå bort.
Foreldrene er positive til fruktbestilling og ønsker at skolen setter i gang med det.
Det ønskes laktosefri melk. Obs! Det må være minimum 10 stk. for at skolen kan tilby
laktosefri melk. Sjokolademelken er laktosefri/redusert(?).

Det blir øving til 17. mai 13. mai kl. 9.30.
Gikk igjennom 17. mai vedtektene.
FAU har fått 4 gratisbilletter til Kongeparken. Disse blir premier i konkurranse på 17. mai.
FAU er spioner i 17. mai toget. En vil legge vekt på om klassene holder seg i ro under apellen i år, i
tillegg til best innsats med sang og heiarop. Den flinkeste klassen får gratis is.
Styret i FAU har ansvar for å finne foreldre som kan hjelpe til i 17. mai toget. Hvis det passer, kan de
også være med på øvingen 13. mai. Bruk Facebook gruppene.

Årshjul vil bli gjennomgått med det nye og det gamle styret på første møte skoleåret 2015/2016.
Møtet annonseres og er åpent for alle foreldrene.
Det vil bli gitt en avskjedsgave fra FAU til Linda Risanger siste skoledag eller ved evt. avslutning.
FAU og korpset har blitt enig om overskuddsfordeling av 17. Maiarrangementet. Korpset får 20% av
totalt overskudd, dog ikke enn 15 000 kr. Minimumsbeløp settes til 5000 kr. Korpset har et medlem i
17. Maikomiteen, der de er aktivt med i planleggingen av arrangementet. Korpset har fortsatt tilbud
om egen stands for før. Korpset skal i hovedsak stille med 4 stk til rigging/nedrigging av 17.mai. Her
kan antall på dugnad forekomme ved endringer i korpsstukturen. FAU og korpset kan reforhandle
avtalen etter 3 år.
Drillen er tilbudt 5 % av overskudd + representant i 17. Komiteen.
Neste møte er tirsdag 2. juni kl. 19.30.

