
 Møte nr. 2 2015/-16 Dato: 20.oktober 2015 Sted: Skolen

Møteleder: Ronny Arnesen Referent: Marianne Lønrusten

Tilstede: Pedro Alexander Rosseland, Nurdin Yusuf, 

Jannicke Stene,  Ronny Arnesen, Marianne Lønrusten, 

Karl Ove Nilsen, Ruth Henriksen, Eli Norvoll, Trine 

Grimstad, Ingjerd Møller Haarberg, Hege Hammers, 

Camilla Bjorøy og Liv Styve.

Tilstede for skolen: Signy Munkeby

Ekstraordinært FAU møte i anledning Halloween 30. oktober.

Halloweengruppen som ble oppnevnt på forrige møte hadde gjort en kjempeflott jobb. De har hatt listen 

fra fjorårets arrangement som mal. Her er punktvis hva som ble gjennomgått:

• Tidspunktet endres fra kl.21.00 til kl.20.00. Innbydelsen er sendt fra Halloweengruppen, til Lise for 

utsendelse av sekkepost. 

• Foreldrene gjøres oppmerksom på FAU siden til skolen. Informasjon må raskt ut og på best mulig 

måte. (dette gjelder for all info)

• Priser, som ifjor;           

2 Euro i inngang per person og 5 Euro per familie.           

1 Euro for brus og kaker.        

50 cent for vann og lodd.

• Klassekontaktene tar ansvar for å skaffe 1 – 2 kakebakere fra klassen sin.

• Det lages vaktliste. Ønskelig med forutsigbarhet om hvem skal være hvor og når.                        

Dekor: Trine og Eli                  

Loddsalg: Camilla, Ruth og Liv  ( 20 gevinster a`10 Euro)  

Kiosk: Ingjerd og Nina.                    

Kjøkken: Trine og Marianne.                      

Innkjøp av mat og drikke:  Nurdin, Karl Ove og Marianne. ( bedre å gå tom for mat enn å hive) 

Labyrint og leker: Pedro i samarbeid med ungdommene. Han hører også om det er noen i VG1 som

vil være med i juryen. ( involvering av ungdommene)

• Vi må gjerne bruke andre foreldre i arbeidet med gjennomføring av arrangementet.

Garasjen må sjekkes før innkjøp gjøres. Nøkkelen fåes på kontoret hos Lise. Her finnes det dekormateriell, 

diverse til kafe, premier, bord og stoler mm.  Det finnes ingen kontantkasse på skolen. Camilla skal 

godkjenne « sjekker « som Signy og Lise skriver ut. Lurt å ha en viss peiling på hva kostnaden blir før vi ber 

om penger.

              



              

FAU representantene møter kl.16.00 for rigging og klargjøring.


