Møte nr: 8 2017/18. Dato: 06.03.18
Sted: Skolen
Møteleder: Odd Geir
Referent: Guri Janne
Tilstede: Odd Geir, Bjørn, Vanessa, Glynt, Stine, Guri Janne
Fra skolen: Signy
Agenda: 21/18 Kasserer ønsker velkommen
22/18 Kommentarer fra sist møte
23/18 Informasjon fra skolen
24/18 17 mai
21/18 Steinar var fraværende og Odd-Geir ledet møtet, og ønsket velkommen.
22/18 Karneval og Fastelavensboller vellyket
23/18 Signy informerte om at hun reiser til Norge for å gjøre intervjuer med nye
kandidater/lærere. Skolen må ha dekket opp fag på videregående. Hun vil også gjøre intervju med
kandidater som ikke vil få tilsetting i første omgang, fordi man ikke vet hvor mange elever det vil
bli i august. Noen vil kanskje bli tilsatt først når man vet elevtallet og klassedeling. Signy er opptatt
av at foreldrepengene skal være så lave som mulig slik at det er mulig for folk å velge denne
skolen.
I slutten av mai settes den endelige klassedelingen, som da blir grunnlaget for tilsetting. Det kan
komme søknader etter tilsetting og klassedeling, så det kan bli endringer helt fram til skolestart.
Foreldremøtet i kveld:
Drømmen om Spania, neste episode skal filmes i området rundt skolen og skal filme litt fra
grillkvelden. Positivt at det vises at det er til tilbud til barnefamilier og ikke bare pensjonister.
Hvordan tar FAU i mot nye foreldre til høsten, hvordan kan vi være med å integrere nye foreldre?
Hvordan kan vi bruke foreldrekaffen til å integrere nye foreldre?
24/18 17. mai:
Vi må ha en komité. Odd-Geir, Stine, May-Lise,Bjørn og Guri Janne har sagt seg villig til å sitte i
denne.
Alle foreldre må bidra, men det er greit å være en liten gruppe som planlegger.
Fau må skaffe effekter til salg. Dette må kjøpes i Norge.
8. klasse har ansvar for salget og får en liten andel av salget.
8./9.trinn har ansvar for leker, mens 1.-7.trinn bidrar med underholdning og 10.trinn selger Årboka
2017-2018.
Fau har ansvar for alt som skjer på kjøkkenet, både forberedelse og etterarbeid, og de forskjellige
bodene.
Vi bruker mal fra i fjor og dette er en dugnadsjobb for å få en fin feiring for barna.
Vil ønske Gry Schønberg Brenne velkommen som medlem av FAU
Neste FAU møte blir 10 April.

