Referat fra FAU‐møte 6.4.2010

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen er godkjent, men det er ønske om å få innkalling tidligere.
2. Godkjenning av referat
Referat godkjent.
Innspill på post omhandlende Åpen skole; det fungerer fint at 10. – og videregående elever stiller
opp mot en liten betaling.
3. Informasjon fra skolen ved Signy.
Skolen er i gang med ansettelser nå. Vi har 4 lærere som slutter og må erstattes. Det jobbes også
med klasseinndeling, men tilsiget av søknadene for skoleplass er avgjørende. Elevtallet ligger på ca
det samme som i fjor, på denne tiden. Det varierer fra år til år.
Bygget kommer når det kommer og vi skulle ønske det gikk raskere.

4. 17.mai arrangementet.
Planleggingen av 17.mai er i gang. I år går overskudd av loddsalget til Sjømannskirken.
6. og 7.klasse har ansvar for loddsalg. Kanskje de kan lage pannebånd der det står at de selger lodd?
Konsulen har ansvar for den praktiske tilretteleggingen i parken der vi skal være. Vi har behov for et
telefonnummer for å få tak i vedkommende, for å prøve å unngå at ting kommer sent på plass.
Lotteriet i kirken er Siri og Therese ansvarlig for, både med hensyn til premier og loddsalg. Oddny skal
kjøpe lynlodd, flagg og sløyfer etc. som skal selges på 17.mai.
Hilde og Randi har ansvar for å kjøpe inn små og store premier. De sender også ut lapper for å høre
om det er noen foreldre som kan stille med premier. Innen neste møte må alle i FAU ha forsøkt å få
inn noen premier.
Vaktliste for 17‐mai, Ingjerd og Linn har ansvar for denne. Linn får en mal av Oddny. Husk å skrive på
hvilken klasse elevene går i. Listen for ønske om vakttid/sted leveres ut i løpet av uke 14. Listene skal
være levert inn til FAU innen torsdag 15.april. Lappen skal leveres til kontaktlærer og legges så i FAU‐
postkassa. Uke 17. Eller 18. Må vaktlistene for kirken og parken ut. (3.5) Nederst på lista må det stå
kontaktpersoner og at de må bytte innbyrdes.
Innkjøp av mat: greit å gi beskjed i forkant om hvor mange pølser etc. som skal bestilles slik at
butikken er forberedt når vi kommer og handler.
Per tar ansvar for å snakke med skolen om premier og få en oversikt over hva de kan stille med.

FAU skal ha møter hver 14.dag (tirsdag) frem mot 17.mai. Neste FAU‐møte er 20.april.
Eventuelt :
Innsamling til loppemarked, Per tar ansvar for å sende ut skriv og holde i opplegget.
Filmkvelden på skolen var en suksess og bør gjentas.

Referent Linn Vivian Lied, som beklager at det ikke ble oppført hvem som var til stede….

