
 
Møte nr 4.          2017/18.     Dato: 05.12.2017 Sted: Skolen 

Møteleder:Steinar Ditlefsen Referent: Margareth Haaseth 

Tilstede: Steinar Ditlefsen, Eva Ditlefsen 1-3kl, Odd-Geir Masvik 5-6kl, Bjørn Wengstad 5-6kl, Margareth 
Haaseth 8-9kl , Tove Mihaylova 10kl, Guri Janne Malm Janssen Vg2 
Fra skolen: Signy Munkeby 

 
Agenda: 

19/2017)  Velkommen og åpningsrunde 
20/2017)  Fra administrasjonen 

       21/2017)  Orientering om skoleball 
22/2017)  Status innsamling Caritas 
23/2017)  Status om nissegrøt 
24/2017)  Status Juleavslutning  
25/2017)  Økonomi, orientering fra kasserer   
26/2017)  FAU kasse 
27/2017)  Natteravn prosjekt 2018 
28/2017)  Evt 
 

    ********** 
 

19/2017)   Vi har på dette møtet fått besøk fra elevrådet representanter Martine og Gunnar som  
vil informere oss nærmere ang juleballet. 
Ellers ingen innspill på runden. 
 

20/2017) Siste skoledag i år er 20 des. Dette er ½ dag fordi elevene får ½ skoledag kvelden 19  
des på juleavslutningen. Første skoledag 03 Jan.  
Søknader for neste års skoleplasser starter i januar, skolens elever har fortrinnsrett  
på plassene. 
Det blir ikke realfag ved DNSR i de  kommende år, da det ikke vil være nok elever til 
at dette er lønnsomt. Elevene får studiekompetanse av de fagene som skolen tilbyr 
pr i dag. Ønskes andre fag kan man ta disse som privatist. 

 
21/2017) Skoleballet i år blir12.12 på  Laurel’s Bar and Restaurant. 

De krever et minimums antall på 80 elever for at de skal kunne holde det åpent. 
Pr nå hadde de 78, så det vil antagelig ikke være noe problem. 
Ballet blir delt i 2, fra 18-21 for barneskolen og 21-24 for ungdomsskole/vg 
Det blir 6 kåringer/priser pr ball 
Dette er ønskelig med minimum 2 foreldre  tilstede pr ball. 
Elevrådet vil gå ut å spørre vg-elever om de og kan stille som vakter på ballet for de 
minste. 

 
22/2017) Skolen ønsker å bidra med bla å låne ut bil med sjåfør til å frakte alt til Caritas. 

Innsamling er på skolen 12 og 13.12 mellom kl 14 og 15. Noen fra FAU vil da stå å ta 
imot, og få satt bort det som blir samlet inn, frem til det skal leveres. 

  Det blir delt ut lapper til elevene ang innsamlingen, og hva det er ønskelig at pakkene  



skal inneholde. Gavene bør være nye eller som nye. Merkes med kjønn og alder. Har 
man brukte klær kan dette merkes med kjønn og alder, blir levert på Caritas og delt 
ut til trengende. Skolens bil vil sammen med noen fra FAU kjøre til Caritas for å levere 
gavene 13 des. Kjører kanskje flere biler i lag.  

 
23/2017)  Alle FAU representanter møter 11.30 på skolen senest.  

Husk kjele/gryte, sleiv, 2 saftmugger og nisselue.   
 

24/2017) Pam var ikke tilstede i dag, men hadde ifølge Steinar god kontroll. 
  Følger opp dette.  
 
25/2017) I overkant av ca 2000€ i kassa.  
 
26/2017 FAU-kassa har igjennom flere år inneholdt i overkant av 2000€. 
  Vi synes dette er en litt «stor buffer». 
  FAU tenker at 1000€ vil være en mere passe buffer, og vi ønsker derfor å lage en  

invitasjon til klassene om å lage en idédugnad/ønskeliste for hva de ønsker seg til 
skolen. Steinar og Odd-Geir lager et skriv til klassene. Vi vil også snakke med Signy. 
 
Det vil fortsatt være mulig for klassene å søke om penger til turer. 
Steinar vil også holde sitt foredrag etter nyttår som trolig vil innbringe min 500€. 
 

27/2017 Bekymringsmeldinger rundt de eldre elever. Nattravnprosjekt-18. 
  Det har blitt snakket med foreldre som har gått nattravn på andre skoler. Dette er  

ikke en overvåkning, kun en trygghet. 
Nattravnene vil ha med seg en egen tlf som elevene vet om. De kan feks be om å bli  
kjørt hjem. Gå litt rundt, sitte på Goyo’s. 
 
Lage en info om hva dette tilbudet innebærer – trygghet. 
La ungdom være ungdom. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 


