
 Møte nr. 9 2016/-17   Dato: 02.05 2017 Sted: Skolen
Møteleder: Marianne Ruud Referent: Marianne Lønrusten
Tilstede:  Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse,   Christer Tangen 
1./2. klasse, Kirsti Hetland 6. klasse, Marte Haddal 1 VG , 
Marianne Ruud 4./5. klasse, Emma Steen 9. klasse,  
Christian Ahlbom 4.klasse, Melodie Marzo 7 klasse, Bjørn 
Ivar Folkestad 6. klasse , Elisabeth R-C Eng 3.klasse, Gunn 
Hilde Ramsjø 8.klasse, Britt Aarsnes og Marianne 
Lønrusten.

Fra skolen: Signy Munkeby

 

Saksliste
56 / 2017 Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling
57 / 2017 Informasjon fra skolens ledelse
58 / 2017 17. mai
59 / 2017 Informasjon om markedsdagen
60 / 2017 Opprydding og organisering av FAU skuret
61/ 2017 Eventuelt

Sak 56.
Marianne Ruud, møteleder.
Referat og innkalling godkjent med merknad om at punktene til sakslisten må ajourføres vs referat. 
Eventuelt hadde falt ut på sakslisten til forrige møte.

Sak 57.
Eksamen er snart i gang.  For å få mest mulig ro vil sokkeletasjen på nybygget bli brukt til eksamen.
Som følge av dette vil det bli klasserombytter, hvem og hvor skrives på elevenes A-planer.
Klasseturer er under planlegging.
Inntaket fortsetter og intervjuer er foretatt.
17.mai programmet er klart og skal ha blitt levert som sekkepost.
Sommeravslutning. Siste skoledag på skoleruten er 23 juni. Denne flyttes til kveldarrangement 
22.juni, ergo blir siste skoledag på DNSR torsdag 22.juni.  Tradisjonelt blir det underholdning og 
utdeling av vitnemål. 
Resultater fra idrettsdagen vil offentliggjøres på en morgensamling, da dette tar litt for lang tid til å 
gjennomføres på sommeravslutningen.

Sak 58.
Alle foreldre er fordelt med oppgaver under arrangementet på 17.mai. Informasjonsskriv er 
utarbeidet og vil bli sendt som sekkepost i løpet av de nærmeste dagene. Her finner en også lister på
når de enkelte er satt opp på sin dugnad.
FAU representantene er ikke satt opp på listene men har i stedet fått oppgaver på eget skriv. 
17 mai komite DNSR: Christian, Christel, Kirsti og Emma. 



Sak 59.
Det er foreløpig bare Marthe og Britt som er i markedskomiteen. Trenger flere. Gjentar på nytt at 
klassesidene kan brukes for å få med flere foreldre.
En tanke; FAU selger pølser og brus, kirken står for vaffelsalg og kaffe? Det ble ingen konklusjon 
på dette...
Gunn Hilde informerer at arrangementet skal bli omtalt i avisen, som markedsdag arrangert av 
foreldrene ved DNSR. Radio Nova kunne også ha jevnlige snutter med reklame. Det vil bli et 
«infomøte» 23.05. 
Alle kan være med med det de måtte ha. Noen klasser velger å ha salg til inntekt for klasseturen. En
ide` med auksjon? En del uklarheter rundt organiseringen av denne dagen per idag.

Sak 60.
Elisabeth har « utsatt» opprydningen litt...
FAU gjør jobben i samarbeid i forkant av neste møte.

Sak 61.
• Innkjøp til klassene, 30 euro. Emma betaler ved innlevering av kvittering og signatur.
• Oppsummering/ referat fra juleballet mangler. Gunn Hilde og Ruben må i samarbeid få gjort

dette slik at det kan legges i permen for senere bruk.
• Det er opprettet en Facebook side for foreldre og andre tilknyttet DNSR. Hensikten er å ha 

en side hvor det er lav terskel for å spørre om det meste. Kjøp, salg, råd & tips.

Neste FAU møte 6. juni 2017 kl. 9.15
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