REFERAT FAU MØTE 7.APRIL 2015.
Tilstede: Yvonne, Renathe, Ronny, Ann Karin, Arild,
Karin, Annette, Else-Lill.
SAK 1: Bente Halvorsen holdt ett lite innlegg om
Olweus arbeidet ved skolen. Hun la også frem
resultater fra en undersøkelse skolen har hatt blant
elevene ang mobbing.
SAK 2: 17.mai!
FAU har i år gitt salget i parken til andre aktører.
Det blir holdt ett loddsalg i parken, der inntektene vil
dekke korps og leie av bord og stoler. Premier er ett
saltskip gitt av den norske klubben, Signy vil også få
ordnet en fruktkorg e.l. 7.klasse vil bli spurt om å
hjelpe til med loddsalg.
10.klasse vil selge årboka i parken.
I sjømannskirken vil det bli salg av pølse, kaker, is og
drikke. Kirken tar på seg alt innkjøp av pølse, drikke
og is. Alle familier ved skolen skal stille med en kake
til 17.mai, evt. betale 10€ til innkjøp av kake.
FAU skal også stille med loddsalg i kirken. FAU har en
god del flotte premier fra tidligere arrangement som
vil gå videre til 17.mai. Hver familie må også betale
inn 5€ til gevinster. Så vil FAU gå til innkjøp av div.
premier.

Del bli satt opp vakter med foresatte for salget i
kirken. Vaktene vil vare 1 time og det vil være 18
personer pr vakt.
Ronny skal sjekke opp muligheten for å få bestille
flagg og sløyfer i større kvantum til en god pris. Han
vil også kjøpt flere lodd fra Norge.
Yvonne skal spørre Scandigo og Aas Beauty Therapy
Clinic ang sponsing med premier til loddsalg i kirken.
Ronny har fått ett gavekort hos resturante La Luna.
Lærerne har arbeidsdag denne dagen, og de vil
organisere en slags vaktordning på leikeplassen i
kirken. Konfirmantene vil organisere 17.mai leikene.
Det vil bli sendt ut lapp om kakebaking og evt.
betaling av 10€ og 5€ til gevinster i løpet av denne
uken. Frist for innbetaling vil være 24.april.
SAK 3: Eventuelt
Signy informerte om at saker ang elever, familier
eller personal er taushetsbelagte og ikke vil bli tatt
opp med utenforstående.
Neste FAU møte vil være 28.april. Det vil da kun
omhandle kun 17.mai.
Neste ordinære FAU møte blir 5.mai.

