Hei, her kommer ett referat fra siste FAU møtet.
Tilstede:
Jørgen Jørgensen (avtroppende FAU leder)
Geir Tuvstein ( vara 2 kl )
Anita Dahl ( vara 5/6 kl )
Anne Lie Flodin (9 kl)
Elisabeth Tøllefsen ( 3/4 kl)
Alanja Forsberg ( 8kl)
Lisbeth Paulsen Bøe (vara 7 kl)
Ingrid Steinsland Lutro ( 7 kl)
Maria Søder Ruud ( vara 8 kl)
Britt Nordsveen ( 1 kl)
Linda Klemetsen ( vara 3/4 kl)
Therese ( 10 kl)
Forfall:
Andreas Lyng ( vara 1 kl )
Hilde Guttormsen ( 2 kl )
Morten Ivar Vikanes ( 5/6 kl )
Morten Johannessen ( vara 9 kl )
Else Jacobsen ( vara 10 kl )
Konstituering av FAU:
Leder ble Ingrid Steinsland Lutro
Nestleder ble Therese Mikalsen
Økonomiansvarlig ble Lisbeth Paulsen Bøe
Natteravnansvarlig ble Alanja Forsberg
Representanter til Hjem/skole samarbeid ble Anita Dahl og Geir Tuvstein
Sekreter ble ikke valgt, undertegnede sa ja til å skrive referat fra dette møtet- ikke for
heile året så håper noen andre kan ta den jobben.
Ble bestemt at Høstfesten arrangeres av 1,2,9 & 10 klasse.
Julefesten av 3,4 & 8 klasse.
17.mai arrangementet sørger 5,6 & 7 klasse for å få i havn.
Høstfesten er under kontroll, mangler bare en konferansier til festen- håper noen kan
melde seg 😊
Komiteen for julefesten er allerede i gang, prøver å få byttet dag fra 13/12.
Undertegnede avventer svar angående fjorårets hjem/skole prosjekt med å utforme
ett informasjonshefte. Gir tilbakemelding så snart jeg vet.
Skolestyremøtene for dette skoleåret er følgende:

28/10, 16/12, 27/2 & 28/4, dette er alltid en fredag å leder av FAU skal være
representert. FAU møtene vil bli tirsdag samme uke som skolestyremøtet. Leder har å
ett møte med rektor mandag, dagen før FAU møtet.
Trygg skolevei kom på nytt opp, har som sagt blitt purret på utallige ganger fra skolen
sin side ang gangfelt.
Maria Søder Ruud tar kontakt med borgermesteren for å prøve å nå gjennom der, når
det er gjort tar Ingrid (leder) kontakt med rektor.
Mvh Therese, nestleder FAU.

