FAU styremøte mandag 03.02.2020 kl.19.30 -21.00
Til stede: Thomas Einvik, Linda Saltnes, Trine Fagerland, Barbro Johannesen, John-Kåre
Fagerland, Eli Helen Korsan, Jorun Stormyr (rektor)
Saksliste:
1. Info fra rektor
-Skolemiljøplan er ferdig skrevet og er ute på høring. Rektor sender den til FAU. Alle
avvik er lukket. Fylkesmannen er fornøyd, kan komme på ettersyn.
Vegg ut mot veg som går fra idrettsplassen blir bygd igjen.
2. Kort ref./info fra siste møte
-Gikk gjennom punktene som ble tatt opp forrige møte.
3. Styreverv fordeling
-Sak utsettes til neste møte
4. Kjøkkenhage
-Utsettes til neste møte
5. Gapahuk
-Jobbes med saken. Noen som kan komme med konkret tilbud og om noe kan
leveres som byggesett. Tilbud med priser er på vei. Kommunen stiller med
forarbeid/grunnarbeid som må til. Kommer mer info når vi vet mer, må da trekke inn
flere. Muligheter for å søke tilskudd.
6. Kulturkafe
-Foreslår å gjøre det som tidligere. 1.-4. Fordele arbeidsoppgaver ut på trinnene,
hvert trinn får hvert sitt rom til å ha kafé i. Tre kaférom og ett rom med pølse og
brus og lynlotteri. FAU tjener på dette arrangementet. Samme priser på alt av kaker,
pølse, drikke. Kontanter og Vipps, ikke bankterminal. Lynlotteri må organiseres.
Detaljer må landes. Gevinst til lynlotteri: Elevene på 1.-4. trinn leverer en gevinst
hver i forkant. Rektor sender transpondermelding med informasjon.
7. Dugnad
-Være obs på å få i gang maling til våren.
8. Apejungelen og annet utstyr ute
-Apejungelen: Elevrådet har spilt inn mangler, det er mye som ikke er på stell. Er et
idrettsanlegg. Kommunen har ansvaret for apejungelen nå og IKKE foreldrene.
Skolen må purre på til kommunen og de ansvarlige. Det er en risiko om det skulle
skje noe. Skolen har nylig purret.
-Dissestativ: Har hatt tilsyn og blitt godkjent. Standard oppleves som dårlig.
9. Følge til buss
-Er diskutert tidligere. Innspill om det kan være som en del av fadderordning.
10. Møte om rus
-Det var egentlig invitert til et formøte til BBU før jul som ble flyttet. Ny innkalling til
formøte kommer fra oppvekstsjef.
11. Eventuelt
-FAU har kjøpt inn dyr styrkepakke til aktivitetsrom. Er ikke satt opp. Gode planer og
FAU vil ha opp dette! Spørsmål til rektor.
-FAU har kjøpt inn toastjern til kantina etter ønske fra skolen.

Neste møte: mandag 9. mars (2. mars som er første mandag i mars er vinterferie).
Møte avsluttet klokka 20.35.

