
Referat Eide skole FAU – 07.03.2019 

Til stede: Gunn, Unni, Thomas, Marit, Katrine, Dag, Christina, Rebecca, Ole Henrik, Hanne Siri 

 

 Referat fra forrige møte godkjent 

 

 Info fra skolen – Ann kunne ikke stille, men har sendt info til leder 

o 2 faste stillinger skal ansettes 

 

 Innkommet sak – Juleavslutting, ønskelig å få tilbake gudstjenesten. 

Eide skole føger idag UDIRs rettninglinjer og har med dette en inkluderende samling og 

denne ønskes opprettholdt. FAU støtter skolens nåværende oppsett. 

 

 Hærverk på skolen  

Skolen gjør tiltak i form av kamera der det er tillatt. Oppforderer foreldrene til å legge 

spaserturer via skolen slik at området «er i bevegelse» og snakke med barna våre om det. 

 

Gang og sykkelvei – under dagens infomøte på Jortveit kom det frem at det ønskes innspill 

fra bygda frem til 6.april. FAU lager høringsforslag. Dokumentgruppa setter opp innen 14 

dager. 

 

 Forventninger til utstyr v/ aktivitetsdag – at skolen evt har alternativer ved slike dager for 

barn som ikke har anledning til å ta med ski/skøyter etc. Finnes det låne utstyr? 

Oppfordre til «Bua Homborsund» at det går ann å levere inn til skolen slik at det finnes 

låneutsyr. 

 

 KFU, temaer forrige møte: 

o FAU som natteravner? – Eide bør ha fokus lokalt 

o Helsefremmende bhg og  skole – FAU gir innspill via utgitt skjema over 

tiltak/aktiviteter som fungerer svært godt i Eide 

 

 Aktivitetskveld 5.-7. klasse er savnet. FAU reps i for disse klassetrinnene tar initiativ til 2 

kvelder før sommeren som prøveprosjekt. 

 

 17.mai – Skolen sender ut påminnelse om å støtte opp om 17.mai arrangementet. FAU 

sender søknad til kommunen om økonomisk støtte. 

 

 Ballbingen må følges opp neste møte.  

 

 Foreldrekveld om Nettvett. Ser om 24.april er en mulig dato. 

 

Neste FAU møte er 4.april 

 

 

 

 

Neste FAU-møte er 7. februar 2019  


