FAU møte nr. 1 16-17

Mandag 19 09 16

8. trinn
Mette Keller
mettevkeller@gmail.com
93484458
Tor Tveitereid
tortveitereid@gmail.com
99224524
9.trinn
Elisabeth Thygesen Saur
Elisabeththygesensaur@gmail.com
40477452
Bente Skram
benteskram@gmail.com
48159477
10.trinn
John Sæterhaug
John.seterhaug@hotmail.no
95897382
Mari-Anne Haugeto
mhauget@online.no
92205866
Rektor: Arne Mowatt Haugland
Arne.haugland@grimstad.kommune.no

Person iGrimstad kommune som FAU ref. skal sendes til:
Marit fagernes
Marit.fagernes@grimstad.kommune.no
Formann videresender referatet til kommunen etter at det er godkjent.

Sak 1-16/17
Ny formann: Tor Tveitereid
Sekretær: Bente Skram
Repr. KFU: John Sæterhaug
Repr: SU: Mette Keller og Tor Tveitereid

2-16/17
Info fra skolen v/ rektor:
Holviga u- skole vokser, nå 161 elever. Nye elever fraFevik og GUS. God stemning, lite sykefravær
blant lærerne. Det kommer 5 nye elever i velkomstklassen før 1. januar2017.
20 nye pc er til lærerne
60 nye elev PC er.
Lærerne coaches i Rammer for læring av ungdomsskoleelever.
Det er jobbet ut to nye planer for Holviga u-skole:
1. Handlingsplan mot krenkende adferd
2. Beredskapsplan
3-16/17
Godkjenning av referat fra siste møte. Sæterhaug sender siste referat til Grimstad kommune.
4-16/17: gjennomgang av nye vedtekter flyttes til neste møte. Hver enkelt må lese de nye
vedtektene.
5-16/17: økonomi: Store deler av møtet ble brukt på dette punktet: Pr dags dato har FAU ingen
penger. Det er ønske om å få overført 3/10 av FAU sine penger som barneskolen nå disponerer.
Overskudd fra Polentur; 20% overføres til FAU?.
Ungdomsskolen ønsker sittegrupper/ sofaer og nye basketballstativer.

FAU trenger inntekter; hvordan få inn dette? . Idemyldring om hva som kan gjøres;
-

Loppemarked?
Sportsmarked?
Cafe?
Salg av skolegenser?
Salg av enkel middag en hverdag?
Til neste møte skal hver enkelt prøve å sjekke ut FAU på andre skoler gjør for å få inn penger.
Det blir da også jobbet videre med konseptet høstmiddag 24november 16-18. Kan
Drottningborg levere middag?
Pris?

6-16/17 : Neste møte blir mandag 31 10 kl 18.

Ref. Bente Skram

