FAU-møte nr. 3
Dato: 8/11-16

Sted: Skolen

Referent: Emma Steen

Ingjed M Haarberg VG3

Nina P Aas VG3

Gunn Hilde Ramsjø 8-9 trinn

Melodie Marzo 7 trinn

Nina V. Tangen 7 trinn

Britt Aarsnes VG1

Jon-Fredrik Lovsjø 3 trinn

Christer Tangen 2 trinn

Elisabeth R-C Eng 3 trinn

Kirsti Hetland 6 trinn

Marte Haddal VG1

Christel Christensen 1 trinn

Rut Liset 6 trinn

Christian Ahlbom 4 trinn

Marianne Ruud 4/5 trinn

Emma Steen 10 trinn

Trude Kjølen 10 trinn

Närvarande:

Saksliste (som den så gott som var… litt förvirring eftersom två olika listor fanns).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inkallning och godkänning av referat och inkallning
Information från skolans ledning
25 års jubileum
FAU sidan på facebook
Rättningslinjer för FAU
Evaluering Halloween
Ekonomi
Nissegröt
Julavslutning
Eventuellt

Marianne R. önskar välkommen att Emma Steen går in i styrelsen som kasserar, om FAU önskar det.
Det blev godkänt. Sekretaren har av hälsomässiga orsaker dragit sig ut ur FAU. Ingen anmälde sig
som frivillig till uppgiften och det blev enighet om att det ska gå på rundgång. Denna gången tillfall
det på Emma Steen.

1. Inkallning och godkänning av referat och inkallning
Godkänd av FAU. Christian Ahlbom blev vald till ordstyrer.

2. Information från skolans ledning
Skolan har genomfört en grundig genomgång hur klasserna och klassmiljön fungerar. De har tagit
några grep för att styrka några klasser och blivit tvungen att göra omrockeringar med lärarresurser.
PPT utland är på besök på skolan, och det ger möjlighet för att barn med extra behov kan bli
utredade och därmed få extra resurser ifall det skulle behövas. Allt sker i tråd med lovverket.

Det blev lämnat önskemål från FAU till skolan att arbetsplanen kommer tidigare, helst fredag men
senast måndag så att eleverna kan börja arbeta med läxorna senast på måndag eftermiddag. Rektor
nämnde att om det är önskligt från enskilda elever att om arbetsmängden blir för mycket så kan de
avtala mindre läxor med lärarna.

3. 25-års jubileum
Det sker övning i klasserna inför 25 års jubileumet som äger rum onsdag 16/11-16. De yngsta
eleverna har fått besked om att de ska byta onsdagen med fredagen den veckan. Kirsti från komiteen
informerar att sången ”Bli med 2016” övas in. Komiteen har köpt in korv etc. De söker om pengar hos
FAU för att skjuta upp fyrverkeri på torsdagskvällen. Efter diskussion och omröstning blev det
beslutat att 100 euro ska gå till fyrverkeri.

4. FAU-Sidan på facebook
Förfrågan om Signy kan övervaka sidan, vilket hon inte önskar pga att det FAU:s sida. Nina P. Aas har
ansvaret för den som administrator. Det har varit ett problem med att det har varit personhets mot
enkelelever. Det slättas så fort det uppdagas och skolan blir kontaktad.

5. Rättningslinjer för FAU
Genomgång av tidigare rättningslinjer. Två ändringar blev lämnad önskemål om förtydling av: 1: att
det är olika kontaktlärare men samma klassrum och 2: att under FAU:s åtagande ligger även
Halloweenfest, sommaravslutning och karneval i Benjofar. Styrelsen i FAU skriver in ändringarna och
sedan sänder ut dem och lägger ut dem på FAU:s sidor.
I samband med diskussion ang karneval med det lämnat önskemål att Lise tar kontakt med skolan i
Benijofar ang gemensam karneval.

6. Evaluering Halloween
Halloween gick i plus med 300 euro. Litt lite program för barnen. Mer klara rättningslinjer för vem
som ska göra vad. Topptungt, mye för komitten. Fer beräkning på hur mycket mat som skulle gå åt.
Reach-out i Torreveija fick den överblivna maten. Gärna större komiteer. Spöktunneln var populär
men det kunde till exempel gärna vara några ungdommar inne i tunneln och göra ngt. Alla de som
kom gjorde ett jättebrajobb, hade bara varit fint att veta i förväg vem som kommer och vem som ska
göra vad. Viktigt att ingen går förrän allt är klart och ledaren har sagt att de kan gå. Även om det är
ngt att göra dagen efteråt så bör flera bidra. Klassekontakterna bör ta kontakt med sina klasser och
minimum två från varje klass bör bidra. Detta bör gå på rundgång. Elisabeth lämnar önskemål om att
få köpa lådor och organisera lagret. FAU godkänner inköpet.

7. Ekonomi
Emma informerar om att det finns ca 2000 euro i ingående kassa. Pengarna som tidigare har varit
öronmärkta till uteleker etc har blivit använt av tidigare FAU till olika ting. Emma har lagat och sänt ut

instruktioner hur alla pengar transaktioner som FAU utför ska gå till. Ta kontakt med Emma på mail
emmajsteen@outlook.com eller på +47 92061902, om det är ngt som det undras över.

8. Nissegröt/juleverkstad
Det blir den 13 december. Komiteen ska samlas. Viktigt att de ber om hjälp, fråga runt i klasserna.

9. Julavslutning
Torsdag 15/12. 10:e klass har ansvaret och har beslutat att temat för året ska vara blåtimmen. De
andra klasserna har fått besked om att de ska välja sånger utrifrån temat. Förslag kom på att köpa
blåbärssoppa från Sverige och servera. Elisabeth, Rut och Elaine utgår från komiteen medan Britt och
Trude blir med.
Möte för komiteen blir tisdagen 15/11-16 kl 10:00

10.Eventuellt
Natteravn: Christian, Marthe och Trude planerar in ett möte på det.
17:maj bör ha ett eget FAU-möte med alla i FAU för att börja planeringen.

Nästa möte: tisdagen 29/11-16

