Møte nr. 4 2015/-16 Dato: 1 desember 2015
Møteleder: Ronny Arnesen
Tilstede: Pedro Alexander Rosseland, Eva Andrea
Ditlefsen, Ronny Arnesen, Marianne Lønrusten, Karl Ove
Nilsen, Ruth Henriksen, Eli Norvoll, Martha Johnsen,
Marte Aasland Pedersen, Camilla Bjorøy, Liv Styve, Nina
Pedersen Aas, Nurdin Yusuf og Rosario Obrestad.

Sted: Skolen
Referent: Marianne Lønrusten

Fra skolen: Signy Munkeby

SAKSLISTE
• Velkommen
• Skolen informerer
• Økonomi
• Utlevering av julegrøt
• Caritas / Frelsesarmeen
• Eventuelt
Sak 1. Ronny ønsker velkommen.
Sak 2. Signy takker for samarbeidet dette halvåret og deler ut en almanakk med DNSR logo på til
alle FAU representantene.
Sak 3. Ingen store endringer på konto. FAU har sponset et nytt vaffeljern og 10 liter vaffelrøre til
MOT dagen.
Sak 4. Tradisjon tro serveres julegrøt mandag 14.desember i forbindelse med juleverksted på
skolen. Grøten kjøpes fra sjømannskirken og skal serveres i klasserommene i storefri
kl.11.30. Det bestilles inn 180 porsjoner, 30 av disse vil være laktosefrie. Klassekontaktene
hører med sin klasse om det er eventuelle allergier. Fau representantene møter kl.10.30 for
forberedelse. Saftmugger, gryte og øse må tas med hjemmefra. Møt gjerne opp i nisselue.
Marianne handler inn tilbehøret- ( tallerker, skjeer, saft, sukker, kanel, mandel....)
Sak 5. Skolen ønsker også iår å være med på innsamling til vanskeligstilte familier. Erfaring fra
ifjor var at det var en god opplevelse å få lv å være med å gi. Signy kontakter Caritas for å
høre om hvilke behov de har. Være seg mat, klær eller andre gaver. Fordeler innlevering
over 2 dager, morgen / ettermiddag. Fau og elevrådet hjelper til med å få det levert. Skolen
sender ut et brev til foreldrene om dette initiativet.

Sak 6. Brev fra skolen, til elevene angående et dødsfall i en familie. Det er viktig at barna blir
rommet i sine følelser rundt dette, og barn reagerer ulikt. Den berørte familien blir godt
ivaretatt. Minnestund i sjømannskirken førstkommende lørdag.
Vedrørende FAU siden. Hva skal denne brukes til? Admin viser romslighet iforhold til hva
som publiseres. «Ytterpunkter « fjernes.
Lys på idrettsbanen. Erfaring fra Åpen skole på onsdager. Banen ligger i mørke og
vanskeliggjør bruk på kveldstid nå når sola går tidlig ned.
Signy hører med kommunen om det er mulig å få på lys.
Juleball 2015
Det arrangeres juleball for hele skolen mandag 14 desember, på Laurel & Hardy`s Bar and
restaurant. Det blir et 3delt rusfritt arrangement. Bindende påmelding med forhåndsbetaling.
? Hvor mange voksne skal være tilstede? 1 – 2 voksne fra hver klasse. Flott presentasjon og
bra tiltak fra elevrådet.

Neste FAU møte Tirsdag 12.januar 2016 kl. 9.15.

