Møte nr. 3 2015/-16 Dato: 3. november 2015
Møteleder: Ronny Arnesen
Tilstede: Pedro Alexander Rosseland, Ronny Arnesen,
Marianne Lønrusten, Karl Ove Nilsen, Ruth Henriksen, Eli
Norvoll, Trine Grimstad, Ingjerd Møller Haarberg,Martha
Johnsen, Marte Aasland Pedersen Camilla Bjorøy,
Cathrine Kristiansen og Rosario Obrestad.

Sted: Skolen
Referent: Marianne Lønrusten

Fra skolen: Signy Munkeby

SAKSLISTE
• Velkommen
• Skolen informerer
• Fordeling av klasserom, trege elev pc. ( Innspill fra forelder )
• Oppsummering Halloweenfest
• Økonomi
• Natteravnere?
• Eventuelt
•
Sak 1.

Ronny ønsker velkommen og takker alle for god innsats under Halloweenfesten.

Sak 2.

Angående omregulering av tomt ved siden av VGS. Tegninger på nybygg foreligger,
men det er en lang prosess. Skolen ser behov for en storstue / sambruksrom
på minimum 250 kwm, og ønsker seg mest mulig plass. Alle eventualiteter må tas
hensyn til og et eventuelt nybygg skal dekke mange behov. Det er økonomi i hvert
ledd i prosessen og det spares nå for å få finansiert et nybygg.
Det har blitt avholdt både elevråd og skolestyremøte siden sist. Om FAU har noen
saker de har lyst til å komme med er det bare å melde disse opp.
Signy takker også for et godt gjennomført Halloween arrangement. Hun har fått
mange gode tilbakemeldinger fra både elever, foreldre og lærere. Halloween har nå
blitt arrangert for 2. gang og må dermed sies å være en tradisjon.

Sak 3.

Fordeling av klasserom
En av FAU representantene har mottatt en mail fra et foreldrepar til en elev på 7.
trinn. Det påpekes her at klasserommet for dette steget er for lite sett i forhold til
elevtallet. Signy får oversendt mailen og vil søke etter en tilfredstillende løsning.
Lærerene må være flinke til å åpne vinduer og lufte godt i friminuttene. Hun
opplyser også om at skolen nettopp har skiftet vaskemidler.

Trege elev pc
Det har kommet tilbakemeldinger fra elever i barneskolen om at pc`ene er trege i
oppstarten. Signy sier at skolen skal vurderes hva som må gjøres. Pc ène blir renset
hver sommer. Det er utfordinger med å få nok båndbredde. Skolen har større mengde
datautstyr enn noen andre i området.
Sak 4.

Sak 5.

- Gode tilbakemeldinger fra de som var tilstede
- Lite veksel.
- Må ha 3 kasser til neste arrangement
- Lite lys i salgsbod
- Ønskelig med lys i garasjen
- Prissetting. Lik pris gjør det enklere
- For lite pølser, eller kanskje ikke. 80 stk ble innkjøpt
- Høytaler. Lettere å høre hva som blir sagt
- Tidsskjema
- Flinke til å rydde
- Premiering i flere grupper. Barneskole, ungdomskole og VGS. Klasse konkurranse?
- Invitere alle trinn
- Kjekt at lærerene kledde seg ut
- God ressurs i VGS elevene
Inntekt fra Halloweenarrangementet:
– 437,- lodd
– 522,77 mat
– 250,- inngang
Sum overskudd: 1024,39

Sak 6.

Skal vi starte opp med natteravner dette skoleåret?
Erfaringer fra ifjor viste at ungdommene sluttet å gå ut i Quesada når ordningen
startet. De valgte istedet å gå hjem til hverandre. Ravnene er ute på fredagog lørdag
kveld. Catrine og Trine tar ansvar for å lage en natteravngruppe. Det foreligger ingen
mal fra ifjor. Vester og telefon til bruk for ravnene ligger på kontoret.

Sak 7.

- Mot og glede dagen 20.11. Skolen har sagt de trenger hjelp av FAU til organiseringen.
Ronny tar ansvar for å sjekke ut hva vi kan hjelpe med.
- Catrine baker kun glutenfritt, brukes gjerne som ressurs ved ulike anledninger.
- Vaffeljern. Per idag er det kun ett vaffeljern som er i orden. Dette var en utfordring på
OD dagen. FAU kjøper inn nytt. Pedro tar ansvar for dette.
- Skoleporten låses permanent. Skolen og foreldrene er enige. Tas opp med elevene. NB
DNSR er den siste av de norske skolene i Europa som da stenger portene.

Neste FAU møte Tirsdag 1. desember kl. 9.15.

