Møte nr: 11 2017/18. Dato: 05.06.18
Sted: Skolen
Møteleder: Steinar
Referent: Guri Janne
Tilstede: Steinar, Odd Geir, Vanessa, Gry, Martha, Stine, May Liss, Bjørn, Margareth, Guri Janne
Fra skolen: Signy
Agenda: 33/18 Leder ønsker velkommen
34/18 Informasjon fra skolen
35/18 Kasserer informerer om status
36/18 Evaluering av skoleåret
37/18 Hvordan få foreldre til å bli værende i FAU og delta på møter
38/18 Behandling av støtte til 1-7 klasse
33/18 Leder ønsket velkommen.
34/18 Klassedeling; det ser ut til å bli omtrent som inneværende skoleår. Flere elever i grunnskolen
og noen færre på videregående neste skoleår, men fortsatt ledige plasser (på vgs).
Det blir noen budsjettjusteringer under veis. Det blir ingen endringer på skolepengene.
Eksamensdager er snart ferdig, det er gjennomført 10 eksamener så langt.
Oversikt over kontaktlærere kommer forhåpentligvis før siste skoledag.
Signy takker FAU for jobben som er gjort dette skoleåret.
Vanessa ønsker å samarbeide med skolen om å lage et velkomstskriv/informasjon til foreldre.
35/18 Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.
Overskudd fra 17. mai var mye større i år enn året før. Hvor stor kontantbeholdning skal overføres
fra år til år? Konklusjon ble at det må være opp til det til en hver tid, sittende FAU.
36/18 Alt i alt har arrangementene gått veldig bra. FAU jobber for de store arrangementene og de
har gitt gode resultater. Ting kan være kaotisk under veis i en prosess, men sluttresultatene har
blitt bra.
Under er det noen punkter som kom opp under evaleringen.
• På første FAU-møte kan det være lurt å informere om hva som er FAU’s rolle gjennom året,
fordi vi har ulike forventinger til hva slag oppgaver man skal ha som foreldrerepresentant.
• Om det blir dannet et AU i FAU bør det komme ut informasjon om hva som blir gjort på
disse møtene til resten av FAU.
• Det kom et forslag om å lage mapper til hver klasse, som representantene kan sette inn
info og referater og arbeidsoppgaver foreldrerepresentanten har.
37/18 Det oppfordres til å melde forfall til møtene, slik at FAU er beslutningsdyktig på møtene.
38/18 Alle klasser får 5 euro pr elev fra 1-7 klasse. Det må komme søknad fra hver klasse, enten
fra kontaktlærer eller foreldrekontakt. De andre klassene har allerede fått tilskudd etter søknad.
God sommer!!!

