Møte nr. 9 2015/-16 Dato: 3.mai 2016
Møteleder: Jannicke Stene
Tilstede: Martha Johnsen, Pedro Aleksander Rosseland,
Camilla Bjorøy, Karl Ove Nilsen, Jannicke Stene, Ruth
Henriksen, Cathrine Devida Kristiansen, Marthe Pedersen,
Eva Ditlefsen, Lene Glad og Marianne Lønrusten.

Sted: Skolen
Referent: Marianne Lønrusten

Fra skolen:

SAKSLISTE
• 17. mai 2016
• 16.mai
• Økonomi
• Eventuelt
17.mai
• Det mangler fremdeles en del lapper fra foreldrene om hva de kan bidra med til 17.mai.
Pedro får oversikten om hvem disse er fra Janniceke og purrer på de. Det er også mulig at
det legges ut en påminnelse på klassesidene. Per i dag har vi 18 gevinster og 16 kaker.
•

Pengene vi har fått inn brukes til å kjøpe gevinster. Lene, Pedro og Martha kjøper inn 10
hver. Får penger av Jannicke etter møtet. Ha fokus på barn når gevinstene handles. Det skal
være skikkelige ting, og ikke varer kjøpt på kina butikken. Gevinstene skal ikke pakkes inn.

•

Kirken har kjøpt inn lynloddene.

•

Vaktlister i forhold til arbeidet i kirken er laget utfra foreldrelistene. FAU representantene,
aleneforeldre og de vi på forhånd ikke kan stille er ikke tatt med. Det forventes allikevel at
vi stiller opp og hjelper til.

•

Salg av 17.mai effekter vil foregå i forbindelse med skoleslutt tirsdag 10, onsdag 11 og
mandag 16 mai. Samtidig vil det bli mulighet til å få kjøpt drikke og noe å bite i. Vi håper på
odt salg og mye penger inn til 8. klasse kassen.

•

Cathrine lager et glutenfritt alternativ, vegetargryte, til arrangementet i kirken. Flott initiativ.

16.mai
• Jo og Odd Arve stiller i kirken for å ta imot kaker.
• Håvard hjelper vaktmesteren med bord.
• Gevinstbordet må organiseres

Økonomi
Søknader om støtte til klasseturer begynner nå å komme inn. VG 1 – 2 har søkt om 525 euro.
Hva er den mest rettferdige fordeling? Skal det være lik sum per elev slik det har vært praktisert
tidligere år?
Eventuelt
• Evaluering av 17.mai.
• Mulighet for et samlingspunkt i friminuttene. (forslag / ønske fra en elev)
• Hvor og hvordan er det mulig for foreldrene og få komme med ris og ros til skolen?
• Økonomi. Fordeling.
Punktene under eventuelt tas opp på neste FAU møte.

Neste FAU møte Torsdag 19. mai 2016 kl. 9.15.

