Møte nr. 8 2015/-16 Dato: 19 april 2016
Møteleder: Jannicke Stene
Tilstede: Martha Johnsen, Pedro Aleksander Rosseland,
Camilla Bjorøy, Randi Krogtoft, Karl Ove Nilsen, Liv Styve,
Jannicke Stene, Ruth Henriksen, Lene Glad og Marianne
Lønrusten.

Sted: Skolen
Referent: Marianne Lønrusten

Fra skolen:

SAKSLISTE
• 17. mai 2016
Merknad til forrige referat
Innkjøpsprisen for fløyter, sløyfer og flagg var kr.550,- ikke kr.500,17.mai
• 1. skift SKAL møte i kirken kl.13.30. Dette må presiseres.
• Det er kun 83 familier på skolen. Opprinnelig plan med vakter på 45 minutter går ikke i hop.
Det kuttes en person ved hvert salgsbord. Marthe, Camilla og Randi lager vaktlister utfra
foreldrelisten.
• Jannicke og Liv har tilsyn med barna ute.
• FAU har ansvar for rydding av kjøkkenet.
• 16.mai. Kakene skal leveres. Jo og Odd Arve er i kirken og tar i mot.
• 9, 11 og 13 mai. 17 mai rekvisitter selges av 8.klasse i forbindelse med henting ved
skoleslutt. Søknad deres om å tjene penger på salget avslås. Vi kan istedet foreslå at de
samtidig kan ha salg av kaffe og kaker el.lignende slik at de får penger inn til klassekassen.
De har også ansvar for å lage plakater i forbindelse med salget.
• 9.klasse har ansvar for aktivitetene i kirken.
• Vi kan ikke forvente det store overskuddet fra 17.mai. Inntekt av salg deles mellom skolen
og kirken. Korpset må betales av dette.
Økonomi
Hvor mye buffer er det naturlig at FAU skal ha på konto?
Hvor mye deler vi ut til klassene?
Det er en tradisjon at FAU pengene skal komme elevene til gode.
Hvor mye deler vi ut til klassene? Pengene spres over alle klassene.
Lik sum for alle elevene, fra 1.klasse til vg3. ( Summen i fjor var cirka 29 euro per elev )
Kassereren må se hvor stor beholdningen er før det besluttes noe som helst.

Neste FAU møte Tirsdag 3.mai 2016 kl. 9.15.

