Møte nr. 7 2016/-17 Dato: 07.03 2017
Møteleder: Marianne Ruud
Tilstede: Jon – Fredrik Løvsjø 3. klasse, Elisabeth R-C Eng
3./7. klasse, Christer Tangen 1./2. klasse, Kirsti Hetland 6.
klasse, Marte Haddal 1 VG , Marianne Ruud 4./5. klasse,
Gunn Hilde Ramsjø 8. klasse, Melodie Marzo 7.klasse,
Emma Steen 9. klasse, Christian Ahlbom 4.klasse, Ingjerd
Haarberg 3 VG, Nina Pedersen Aas 3 VG, Brit Aarsnes 1
VG og Marianne Lønrusten.

Saksliste
41 / 2017
42 / 2017
43 / 2017
44 / 2017
45 / 2017
46 / 2017
47 /2017

Sted: Skolen
Referent: Marianne Lønrusten
Fra skolen: Ninette, Lise.
Andre: Guri Janne, Eli Lovise

Valg av møteleder. Godkjenning av referat og innkalling.
Informasjon fra skolens ledelse.
Markedsdag / brukssalg på skolen
17. mai
Oppsummering karneval for barneskolen - Benjiofar
Caritas
Eventuelt

Sak 41.
Marianne Ruud blir valgt til møteleder.
Referat og innkalling godkjent uten merknader.
Det har vært møte i skolestyret, gode tilbakemeldinger på jobben FAU gjør.
Sak 42.
Signy er for tiden syk og Ninette er stedfortreder.
Klasseturer ligger i skolebudsjettet men ikke fullt ut. Forslag til turer er et samarbeid mellom
lærere og elever, men skal ligge innenfor generelle og faglige kompetansemål. Klassene vil få
anledning til å tjene inn penger til turene via forskjellige arrangement som de tar ansvar for.
Sak 43.
Markedsdag / brukssalg på skolen.
Gunn Hilde, Guri Janne og Eli Lovise har tatt initiativ til en slik dag. Tanken er at de som
produserer noe eller driver egne firma skal få anledning til å promotere seg selv. Det vil også være
mulighet for å selge det man ikke lenger har behov for , klær, utstyr og lignende.
Hver enkelt er ansvarlig for sin stand og får inntektene fra dette.
Bord og stoler kan lånes på skolen.
I utgangspunktet har FAU ingen ansvar på denne dagen, men kan for eksempel i samarbeid med
ungdomsbedriften stå for bevertning.
Dato kommer på et senere tidspunkt., via ranselpost og FAU siden. Mest hensiktsmessig at den
legges nær skoleavslutning.

Sak 44.
17 Mai, FAU sitt ansvar og salg av effekter i forkant.
Det blir ingen arrangement i Europaparken i år, det blir for store utgifter. Det legges opp til tog i
byen og gjerne ned til promenaden? Hovedkomiteen fordeler arbeidsoppgaver i forbindelse med
dagen, de har hatt 2 møter allerede. Programmet er per idag ikke fastlagt.
Det blir en pause på et par timer før feiringen starter i kirken.Skolen og kirken har ansvar for
arrangementet i sjømannskirken. Rutinene er spikret, det blir bare i litt større omfang enn tidligere
år. Tradisjonell nasjonaldagsfeiring med taler, underholdning og salg av pølser, is og kaker. Samt
lotteri. 8 klasse har ansvar for å selge 17 mai effekter i forkant av nasjonaldagen. Dette kan
kombineres med salg av kaker, brus og kaffe. Nina sjekker opp med FAU lederen fra i fjor hvordan
det ble ordnet med kjøp av effekter.
1 – 7 klasse har ansvar for underholdning i kirken.
8 – 9 klasse har ansvar for lekene utenfor.
10 klasse har ansvar for årboken til DNSR.
17 mai komite DNSR: Christian, Kirsti og Emma.
Sak 45.
Karnevalet i Benjiofar
– Stort opplegg, lite forberedelsestid
– God hjelp fra FAU og elever
– Positivt å komme til en spansk skole
– Tydeligere kommunikasjon i alle ledd, spansk/ norsk, ledelse, lærere og FAU
– Kan det lages karneval i spansk stil her på skolen? Tema og flotte kostymer.
– Være i forkant, kan informasjon om karneval legges inn på planen?
– Kan karneval være et tema i kunst og håndtverk?
– Ta i bruk foreldrenes ressurser.
Sak 46.
Det vil bli ny innsamling til Caritas før påske. Veldig god erfaring fra innsamlingen før jul, og vi
gjentar det så gjerne. Dato kommer senere. Det vil bli anledning til å levere poser i 2 dager, etter
skoletid. Christian og Britt hjelper til.
Sak 47.
Dugnad på parkeringsplass og 17 mai tas opp på foreldremøtene. Sistnevnte er dog pliktig dugnad.

Neste FAU møte 4. april 2017 kl. 9.15

–

