Referat Eide Skole FAU – 30.11.2018
Til stede: Hulda, Hanne Siri, Dag, Marita, Cathrine, Gunn, No’omi, Thomas, Mirjam, Christina



Gjennomgang av referat fra forrige møte.



Informasjon fra skolen v/ Ann:
o
o

Juleavslutting: Nytt av året - Obligatorisk julesamling siste skoledag uten forbønn, bønn,
forkynnelse og velsignelse. Ønsket er å likevel kunne vise tradisjonen og historien.
Bemanning: 1 ansatt er tilbake i fulltid, 2 er fortsatt ikke i arbeid. Fått inn 1 fast vikar og
ellers fordeler personalet ansvaret. Det er tatt inn 2 studenter og 1 lærling + spesial-tilbud
på mandager frem til jul ved profesjonell, internasjonal kick-boxing trener.



Innkommet sak lagt frem direkte til Ann – Forespørsler om penger i skolesammenheng. 4 tilfeller
hvor det blir bedt om penger – Hei Verden, omvendt julekalender, FN dagen og Kulturkveld.
Tilbakemelding: Alle punktene inngår i Hei Verden-prosjektet skolen er med på for å
fremme og bygge under solidaritetstanken. Det vil bli vurdert andre metoder for å lette på
noe av dette presset. Et alternativ er å ta bort prisen på tingene barna lager til
kulturkvelden og heller sette frem donasjonsbøsser. Endelig tilbakemelding rundt dette
kommer i forbindelse med neste års prosjekt.



Klassefotografering – hvor ble det av bildene?
Ann forhører seg med Eivind som tok disse bildene, kommer tibake til oss.



Uteskolen 1. og 2. klasse – det har vært noe utklarheter rundt gjennomføringen den siste tiden i
høst – det bes om at Ann undersøker og kommer tilbake vedr dette i neste FAU møte.
Øvrige FAU-saker:



Juleavslutting m/grøt 21. desember – FAU rigger dette også i år. Cathrine, Sylvia og Marita har
ansvaret for dette.



Veisikkerhet
Dette er blitt diskutert med både Sognelaget og idrettslaget, sistnevte kommer tilbake etter deres
neste møte.
Sognelaget og FAU har ikke kapasitet til å drive kontinuerlig og presist arbeid opp mot
fylkeskommunen i denne saken.
Gunn, i FAU, har likevel tilbudt seg å undersøke med fylkeskommunen hva som forventes og/eller
kreves av fylkeskommunen for å fremme denne saken.



Foreldrekveld i regi av FAU
Thomas, m.fl. undersøker rundt muligheten for foredragsholder om Annerledeshet i kombinasjon
med FUG representant om foreldreengasjement. Målet er å ha foreldrekveld på nyåret.



Aktivitetskveld

15. desember arrangerer Cathrine aktivitetskveld – og har tilbudt seg å drive disse frem til
sommeren. Dog er dette likevel avhengig av at foreldre for 5. 6. og 7. trinn bidrar – oppfordring
herved sendt!


Valgkommitee
Det settes sammen en valgkommitee i FAU som skal ha ansvaret for å på vårparten klargjøre og
innstille for hvem som skal ha hvilke verv i på følgende år. Leder og Kasserer bør ha sittet i FAU
tidligere. Medlemmer av denne er Dag + ?. Saken bringes videre til neste møte.

Neste møte er satt til 14.desember kl 19.30

