Møte nr. 6 2015/-16 Dato: 1. mars 2016
Møteleder: Ninnette Skaftnes
Tilstede: Liv Styve, Martha Johnsen, Camilla S. Bjorøy,
Randi Krogtoft, Marianne Lønrusten, Karl Ove Nilsen,
Rosario Obrestad,Nina Pedersen Aas, Nurdin Yusuf, Trine
Grimstad, Anne Lise Sørvik og Ingjerd Møller Haarberg.

Sted: Skolen
Referent: Jannicke

Stene

Fra skolen: Ninnette Skaftnes

Saksliste:
*Gjennomgang av forrige referat
*Forbredelse 17 mai
*Avdelingsleder Marit Forbergskog informerer om elevundersøkelse
*Eventuelt
Sak 1. 17. Mai
Sjømannskirken, Anne og Dag Magnus, inviterer til møte for å planlegge 17 mai.
Møte skal være torsdag 17 mars, kl 11
Pedro og Eli meldte seg frivillig.
I fjor hadde de salg av ca 300 flagg, ca 200 fløyter, og ca 200 sløyfer.
Jannicke undersøker hvor det lønner seg å kjøpe. Pedro (og Camilla) prøver å
ordne frakt fra Norge til Spania.
Elevene får med seg ark hjem. Der de kan betale inn 10 Euro, eller bake kake,
eller levere en premie til 10 Euro. Pengene leveres med svarslipp til
klassekontakt elle Lise på kontoret.
Sak 2. Elevundersøkelse høst.
Marit fortalte om elevundersøkelse, dette er noe de stadig jobber med. Med
tanke på trivsel og godt miljø. Og selvfølgelig ta vare på de som ikke har det så
bra.
Sak 3. Eventuelt
Info om natteravn.
Trine og Cathrine informerer;
Vi må dessverre legge bort planen om å starte opp natteravn nå i vår. Dette er
pga etter 3 mnd med oppfølging til foreldre og foresatte om å delta, har vi
fremdeles for få som har sagt seg villig til å delta. Foreslår ar natteravn settes

opp tidlig i høst for å forsøke og mobilisere til neste skoleår. Og, at dette bør
være med på årskalender med arrangementer og FAU møter.
Jannicke og Signy ordner.
Sak 4. Eventuelt
Lunsj på skolen fredag 18. Mars. Trenger hjelp til å dekke bord. Lene, Marthe,
Anne Lise og Jannicke meldte seg frivillig.
Neste FAU møte blir 5. April kl 9.15

