Referat FAU 7 mai 2018
1. Bård Ove Myhr –
Ønsker å filme fra 17 mai feiringen på skolen. Driver Canari TV for de som ikke bor her, men
ønsker å se hva som skjer. Filmer direkte til internett. Første gang i fjor, ønsker å få det i
samarbeid med FAU. Står ved Anfi, filmer toget og intervjuer et par stk der. Vi ønsker å
fronte litt nabohjelpen, et lite intervju som forteller litt om hva de gjør. Nevne korpset.
2. 17 mai Benedicte informerer. Mail til konsulatet, noen derfra kommer. 30 elever fra den
Spanske skolen kommer. Blir tatt imot av Hege. Nabohjelpen kommer, har fått informasjon.
Flagg på kontoret selges 4 euro. Noen (FAU) må hjelpe med salg når Benedicte går på scenen.
Skolen har fått ny fane i år. Iris sjekker alle klassefaner. T skjorter er bestilt. Mail til Anfi –
godkjent at vi får gå rundt. Alle elever og lærere synger potpurri fra scenen. Vann blir fraktet
ned til Anfi så elevene kan få drikke underveis. 10 trinn bærer flaggborgen. Neste år:
Kontoret har dessverre ikke kapasitet til å selge lodd til neste år. Barna pynter med sine egne
tegninger i patioen før 17 mai.
Vi ønsker å invitere nabohjelpen til høstfesten. Så kan de presentere seg.

3. Søknad fra ungdomsskolen om ting til samlingsplass.. Kunstgressmatte, sofa 230 euro, totalt
500 euro. Søknad blir behandlet på neste møte. Lesekroken bør være åpen for alle. Ingen
skal ekskluderes, dette er et sted der alle skal inkluderes. I friminuttene er denne kroken for
alle.
4. Pris på biljardbord – 899 euro Tar en avgjørelse etter 17 mai når vi har regnskapet etter 17
mai festen. Regnskapet må være klart før neste møte.

5. Innkjøp / kvitteringer fra lesekroken – Totalpris ca 700 euro
6. 17 mai – oppfordre til at vi skal kaste plast i plastavfall. Kjøpe isopor bokser og is til avkjøling.
Kjøpe tyske wienerpølser fra Maspalomas. Kjøpe eget vann til 17 mai- Diana må bestille for
FAU. Is og brus og alt innkjøp gjøres av Ingrid Ø og Andreas.
Glutenfri pølsebrød/lomper kjøpes av Vibeke
Siste vakten i alle boder rydder sine boder. Yvonne og Ingrid tar ansvar for nøkkel og låser
etter festen.
Loddbøker til utlodning. Bong til korpset og spansk skoleklasse. Gratis brus/is/kake

